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KRISLAI
Po pasitarimų
LDS problema
LLD nariams ir kuopoms
Tuoj bus ruduo 
Ruoškimės vajui 
Lauksime . . .

- A. BIMBA -

Chicagoje tik Įvykusius: 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo seimą ir Lietuvių Li
teratūros Draugijos narių 
pasitarimą reikia laikyti 
gražiai pavykusiais. Tiesa, 
sąskrydžiai nebuvo skaitlin
gi, netgi gal ir per maži, bet 
labai draugiški ir konstruk
tyvūs.

Pasitarta ir pasidalinta 
mintimis apie abiejų organi
zacijų veiklą. Naudos bus.

* * *
Pirmiausia apie LDS. Fi

nansiniai labai tvirtai susto- 
vi. Bet problema gauti nau
jų narių. Iš senosios kartos 
žmonių naujų narių verbuoti 
nebegalima. Jie jau per 
seni.

Galvota ir plačiai kalbėta 
apie pasiekimą ir traukimą j 
jo gretas antrosios ir trečio
sios kartos lietuvius. Seka
si tik kai kur.

Naujoji LDS vadovybė jau 
nusveriamai antrosios kar
tos rankose. Svarbiausi 
postai - prezidento ir sek
retoriaus - čia gimusių ir 
augusių rankose.

Čiagimiai puikiai pasidar
bavo seimui suruošti, pačia- 
Tne seime labai gražiai pa
sirodė.

Kas bus po seimo? Kaip 
jiems seksis organizacijai 
vadovauti?

Linkime sėkmės!
* * *

Tik porą trejetą valandų 
teturėjome Lietuvių Litera
tūros Draugijos reikalais 
pasitarti. Iš sekretorės Ie
vos Mizarienės pranešimo 
už Centro Komitetą sužino
jome, kad ši mūsų sena kul
tūrinė organizacija tebesi
laiko ir tebeveikia labai, la
bai gerai. Tuo visiems na
riams tenka didžiuotis.

Dar galima ir naujų narių 
Įrašyti. Ir Įrašoma ten, kur 
pasidarbuojama.

Karštai raginu visus na
rius perskaityti praeitos sa
vaitės "Laisvėje” atspaus
dintą šio pasitarimo priim
tąją rezoliuciją. Visi prisi
dėkime jai Įvykdyti.

* * *
Vasara jau beveik baigia

si. Labai džiugu, kad hart- 
fordiečiai ir wateri|uriečiai 
ruošia "Laisvės” naudai pa
rengimus. Abudu parengi
mai (Waterburyje rugs. 17, 
Hartforde spalio 1 d.) jau bus 
salėje. Neabejoju, kad 
abiejuose bus nemažai sve
čių ir iš New Yorko.

Beje, rugsėjo 24 dieną 
"Laisvės” kolektyvas ruošia 
didelius pietus Forest Par
ke.

Visus parengimus padary
kime sėkmingais.

* * *
Kaip visados, taip ir šie

met spalio 1 dieną prasidės

Vietname bombardavimai
JAV kainuoja 100 milijonu 

doleriu per mėnesi

McGoverno planas 
milijonieriams žymiai 
padidinti mokesčius

Washingtonas. - Dabar 
padidintas Jungtinių Valsti
jų lėktuvais bombardavimas 
Vietname per pastaruosius 
penketą mėnesių kainavo 
daugiau kaip 400 milijonų 
dolerių. Šiuo metu padidin
tas bombardavimas ypač 
Siaurės Vietnamo kainuoja 
po šimtą milijonų dolerių 
per mėnesi. •

Pentagonas pripažįsta, 
kad per penketą mėnesių 
prarasti 106 lėktuvai, kai
nuoją 265 milijonus dolerių, 
62 helikopteriai - 15 milijo
nų 500 tūkstančių dolerių. 
Amunicija ir kitos išlaidos 
siekia daugiau 113 milijonų 
dolerių.

Militarinių bazių išlaiky
mas ir kitos karo išlaidos į 
virš minėtas sumas neįeina.

Kongresas busiąs 
prielankus darbininkams

Chicago. - AFL-CIO pil
domoji taryba baigė dviejų 
dienų susirinkimą su vilti
mi, kad po lapkričio mėn. 
rinkimų Kongresas galįs būti 
prielankus darbo žmonėms.

Jūrininkų unijos preziden
tas Paul Hali aiškino, kad 
unijų remiami kongresiniai 
kandidatai gali laimėti rin
kimus ir tuo būdu žymiai su
tvirtinti prodarbininkišką 
Kongreso politiką.

Bet tuo pačiu metu Meany 
ir kai kurių kitų unijų vadų 
nusistatymas laikytis "neu
tralumo” prezidentiniuose 
rinkimuose, gali padėti 
Nixonui laimėti ir sutvirtinti 
reakcines jėgas. Eiliniai

"Laisvės” metinis vajus 
gauti naujų skaitytojų, atnau
jinti išsibaigusių prenume
ratų ir sukelti penkiolika 
tūkstančių dolerių fondo 
laikraščiui išlaikyti. Pasi- 
brėžti tikslai dideli ir kilnūs. 
Prašome visus laisviečius 
ruoštis vajų gražiai pra
vesti.

* * *
Štai baisi žinutė iš Austin, 

Texas, po mažyte antraštėle 
giliai palaidota "The N. Y. 
Timese” rugp. 29 dieną:

"Miss Karen Jeanne Mc
Cormick, tik 23 metų am
žiaus, baigusi anthropologi- 
jos fakultetą Texas univer
sitete, tuščiame lote apsipy
lė gazolinu ir susidegi- 
no. . •

Kodėl ji nusižudė? Kodėl 
ji nusižudymui pasirinko šį 
baisų metodą? Nepasakoma.

Lauksime, kada mūsų lie
tuviškieji reakcininkai už 
šios nelaimingos merginos 
nusižudymą prakeiks ne tik 
Amerikos valdžią, bet ir visą 
Ameriką, kaip kad jie daro su 
Lietuva, kai ten panaši tra
gedija Įvyksta. . .

Vien tik Tailande yra 8 mi- 
litarines bazės, kuriose yra 
39,000 JAV kareivių. Iš tų 
bazių lėktuvai nuolat lekia 
bombarduoti Vietnamo. O 
kur laivyno išlaidos?! Ka
ras Amerikos taksų mokėto
jams baisiai daug kainuoja.

Bet karo galo nesimato. 
Šiuo metu mūšiai siaučia tik 
už 35 mylių nuo Pietų Viet
namo sostinės Saigono. Tik 
viename mūšyje valdžios jė
gos prarado daugiau 200 ka
reivių. Abi pusės turi di
delius nuostolius.

Taikos delegacijų pasita
rimai Paryžiuje nieko gero 
neduoda, kadangi Nixonas 
nelinkęs daryti jokių nuolai
dų. Jis dar vis nori išeiti 
iš karo laimėtoju.

18-oje pasaulinėje konferencijoje už draudimą atominių ir 
branduolinių bombų dalyvavo 10,000 delegatų. Jie sudarė 
demonstraciją Japonijos sostinėje Tokijo, smerkdami 
Jungtinių Valstijų agresiją Indokinijoje, pareikšdami, kad 
Nixonas neturi būt daugiau išrinktas prezidentu.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS

unijistai reikalauja, kad 
AFL-CIO pakeistų žalingą 
nusistatymą ir užgirtų Mc 
Governo kandidatūrą.

Niksonas neieško 
taikos, kur reikia 1
Paryžius. - Nixonas lan

kėsi Pekine ir Maskvoje, ke
liavo aplink pasaulį, bet 
neatvyko Į Paryžių, kur ga
lima taiką laimėti, pasakė 
Pietų Vietnamo revoliucinėę 
valdžios užsienio ministrė 
Binh ir tos valdžios delega
cijos vadovė.

Nixonas nevyko Į Paryžių 
todėl, kad jis taikos nenori. 
Jis nori pirma laimėti karą 
ir tada padiktuoti taiką.

Republ ikonai sudaro 
fašizmui bazę

Buffalo, N. Y. -Komunis
tų prezidentinis kandidatas 
Gus Hali savo kalboje čia pa
sakė, kad savo konvencijoje 
republikonai, Nixono ir Ag
new vadovybėje, sudarė 
reakcinę koaliciją, kuri gali 
būti Amerikoje fašizmo pa
grindu.

Nixono-Agnew koaliciją 
remia multimilionieriai, 
didžiosios korporacijos. 
Nixono išrinkimui skiriama 
apie 50 milijonų dolerių.

/• i

JAV 208,837,000 
gyventojų

Washingtonas. - Cenzo 
biuras skelbia, kad liepos 
mėnesį Jungtinės Valstijos 
turėjo 208,837,000 gyvento- 
jų-

Per 12 mėnesių gyventojų 
skaičius padidėjo 1^800,000.

ĮKURTUVĖS c

KAPSUKAS. - Auga ir 
gražėja šis suvalkiečių 
miestas. Kyla nauji dau
giaaukščiai pastatai, gyve
namieji namai. Neseniai 48 
kapsukiečių šeimos naujuose 
butuose atšventė įkurtuves.. 
Tame pačiame mikrorajone 
įsikūrė ir nauja vaikų poli
klinika bei vaistinė.

J. GRIGAITIS

“S ALDU VE”
ATVĖRĖ DURIS

SlAULIA I. - Kairių gyven
vietėje atvėrė duris nauja 
valgykla-kavinė "Salduvė”. 
Šią 60-ties vietų viešojo 
maitinimo Įstaigą pastatė 
Šiaulių rajono tarpkolūkinės 
statybos organizacijos dar
bininkai.

B. LINKEVIČIUS

GARBINGAS UŽSAKYMAS

SAKIAI. - Centrinė svies
to gamykla gavo užsakymą: 
paruošti vienuolika tonų 
aukščiausios rūšies kazeino 
eksportui į Prancūziją. Sis 
produktas gaminamas Sin
tautuose.

Cecho darbininkai pažadė

Tyrinėja 
republikonų fondus

Washingtonas. -Kongreso 
raginamas, Justicijos de
partamentas pradęjo tyrinėti 
republikonų fondus Nixono 
išrinkimui, ar republikonai 
neperžengia federalinio Įs
tatymo.

Spaudoje buvo'iškelta, kad 
nacionalinis republikonų ko
mitetas visai nesiskaito su 
federaliniu Įstatymu, ne
skelbia viešai, kur gauna ir 
išleidžia dideles pinigų su
mas Nixono išrinkimui.

jo laiku pagaminti reikiamą 
kiekį kazeino ir pažadą tesė
jo. Rudenį kazeinas bus ga
minamas ir kubiečiams.

Sintautų pieninkai šiemet 
jau pagamino daugiau kaip 
pusšimtį tonų kazeino.

J. bakSas

LOTERIJA
GAUSI LAIMIKIAIS

VILKAVIŠKIS. - "Vieny
bes” kolūkio buhalterė Zita 
Pėžienė nupirko 88 SDAALR 
loterijos bilietus. Vienas 
bilietas išlošė 50 rublių, 
penki - po 2 rublius. Šeš
tasis bilietas buvo laimin
giausias: jam teko lengvoji 
automašina "Moskvičius 
412”.

V. ŽEMAITIS

GAMYBA EKSPORTUI

ZARASAI. Jau ketvirti 
metai Zarasų sviesto ga
myklos Dusetų ceche gami
nami pieno milteliai ekspor
tui. Užsieniui gaminamas 
produkcijos kiekis kasmet 
išauga 20 procentų. Šiais 
metais i Daniją išsiųstos 65 
tonos pieno miltelių.

Č. ANTAGINIS

Mokytojai užgyre 
McGoverna £

St. Paul, Minn. - Ameri
kos Mokytojų Federacijos 
konvencija beveik vienbal
siai užgyre McGoverno kan
didatūrą. Konvencijoje buvo 
pareikšta, kad "unijistas 
būtų sekamas Jungtinių Val
stijų prezidentas.”

McGovern yra Amerikos 
Federacijos narys ir buvęs 
kolegijos profesorius. Jei
gu jis laimėtų, tai būtų pir
mas unijistas JA V preziden
tas.

New Yorkas. -Demokratų 
prezidentinis kandidatas 
McGovernas, kalbėdamas fi
nansiniame centre, paskelbė 
savo taksų planą, kuris žy
miai padidintų taksus mili
jonieriams ir didžiosioms 
korporacijoms, sumažintų 
taksus neturtingiesiems. 
Tokiu būdu jis galėtų padi
dinti taksų pajamas 22 bili
jonais dolerių i metus.

Karo biudžetą jis suma
žintų 32 bilijonais dolerių. 
Karą Viefhame tuoj baigtų ir 
daugiau panašių karų jau ne
bebūtų. Sutaupytus karo 
fondus panaudotų visuomeni
niams darbams ir tokiu būdu 
sumažintų nedarbą. 10 bi
lijonų dolerių būtų investuo
ta naujiems darbams, ku
riuose galėtų dirbti pusket

Ruošiasi laužyti doku 
darbininku streiką

Ottawa. - Kanados prem
jeras Trudeau sušaukė par
lamentą aptarti, kaip grei
čiau baigti dokų darbininkų 
streiką didžiuosiuose Bri
tish Columbia uostuose.

Parlamentui Trudeau ra
portavo, kad rugpiūčio 7 d. 
prasidėjęs 3,200 dokų dar
bininkų streikas žymiai su
laiko užsienin eksportą. 
Kanados kviečių eksportas Į 
Japoniją, Kiniją, Tarybų Są
jungą ir kitas šalis beveik 
visai sulaikytas.

Valdžia nori jėga priversti 
dokų darbininkus grįžti dar
ban. Dokininkai sustreika
vo, kai nebuvo laiku atnau
jinta su jų unija sutartis.

Angela Davis 
Tarybų Sąjungoj
Maskva. - Aerodrome An

gela Davis buvo iškilmingai 
pasitikta. Ji pareiškė, kad 
"smagu būti Tarybų Sąjungos 
žemėje”.

Be Tarybų Sąjungos para
mos, ji sakė, "šiandien ne
būčiau laisva”. Ji viešės 
Tarybų Sąjungoje, stebės jos 
gyvenimą, pažangą ir grįžu
si namo Įgytais įspūdžiais 
pasidalins su amerikiečiais. 

Sudegė 36 žmonės

Montrealas, Kanada.
Ugninė bomba padegė naktinį 
Blue Bird klubą, kuriame tuo 
metu, buvo daugiau kaip 200 
žmonių. Gaisras greitai iš
siplėtė. Žuvo 36 žmonės, 
apdegė 54 žmonės, kai kurie 
labai pavojingai.

Policija areštavo 4 žmo
nes. Kaltina juos įmetimu 
bombos Į klubą. '

virto milijonų darbininkų.
McGovernas pabrėžė, kad 

visos taksų plane skylės būtų 
uždarytos. Tuomet turčiai 
nebegalėtų išsisukti nuo tak
sų mokėjimo, kuomet šiuo 
metu daugelis milijonierių 
nemoka taksų ir daugelis 
moka visai mažus taksus.

Social Security pensinin
kams būtų mokamas gerokai 
padidintas atlyginimas, ku
rio minimumas būtų $150 per 
mėnesį. Taipgi būtų padi
dintos skurdžiams šalpos 
arba surasti jiems darbai.

WASHINGTONAS. -Spalio 
mėnesį bus pašaukta milita- , 
rinėn tarnybon 15,900 jau
nuolių. Į Vietnamą bus 
siunčiami tik savanoriai.

REYKJAVIK, Islandija. - 
Amerikietis Bobby Fischer 
laimėjo šachmatų čempiono 
karūną, kurią pirmiau turėjo 
tarybinis šachmatistas Bo
ris Spassky.

Nelegaliai naudoja 
$500,000 fondą

Washingtonas. - Įtakingas 
komercinis dienraštis "Wa
shington Post” kaltina repu- 
blikonus už nelegalų naudoji
mą $500,000 fondo Nixonui 
išrinkti.

Dienraštis nurodo, kad iš 
to pusės milijono fondo buvo 
panaudota slaptam Įsiverži
mui Į Demokratų partijos 
raštinę ir tam tikrų svarbių 
dokumentų pagrobimui.

$200,000 to fondo sumos 
visai neparodoma, iš kur to
kios didžiulės pinigų sumos 
suplaukia Nixono išrinkimui.

Munich, Va k. Vokietija. - 
Praeitą antradienį, rugsėjo 
5 d., keturi arabai užpuolė 
namą, kuriame buvo apsisto
ję Izraelio sportininkai atvy
kę dalyvauti Olimpiadoje. 
Paėmė 9 izraeiliečius kaipo 
užstatą ir pareikalavo, kad 
Izraelis paleistų iš kalėjimo 
daugiau kaip 200 arabų kali
nių. Izraelis atsisakė tai 
padarytis Tada jie pareika
lavo, kad Vokietijos valdžia 
leistų jiems su Įkaitomis iš
skristi Į Egiptą. . Vokietija 
sutiko su šiuo reikalavimu, 
bet kai jie pribuvo j aerodro
mą, Vokietijos policija už
puolė ir bandė izraeliečius 
išlaisvinti. Susikirtime 
žuvo visi izraeiliečiai, ke
turi arabai ir vienas polici
ninkas.
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Kinijos klaida ir užsispyrimas
Kinijos Liaudies Respublikos vėliausias Jungtinėse Tau

tose manevras daugelį net jos šalininkų nustebino ir pri
trenkė. Sunku jį netgi ir suprasti.

Jos balsavimas Saugumo Taryboje prieš Bangladeš įsi
leidimą į Jungtines Tautas neturi jokio pateisinimo, jokios 
logikos. Štai tauta, laimėjus ilgą ir sunkią kovą už ne
priklausomybę, šalis su daugiau kaip 75 milijonais gyven
tojų. Kinija ima ir užtrenkia jai duris J pasaulinę orga
nizaciją! Jau net 86 šalys yra Bangladešą pripažinusios. 
Ji jau yra {traukta j visą eilę Jungtinių Tautų komisijų 
bei komitetų, ją yra pripažinusios ir už jos narystę Jung
tinėse Tautose yra pasisakiusios visos kitos socialistinės 
šalys. Tarybų Sąjunga buvo viena iš pirmutinių jos ne
priklausomybę pripažinti ir ištiesti pagalbos ranką. O 
Kinija panaudojo vetavimo teisę, ir atmetė jos aplikaciją!

Kinijos vadovybė nėra pakeitusi savo klaidingo nusista
tymo. Kalba labai revoliucingai, o elgiasi reakcingai., 
Nėra jokia paslaptis, kad ji panaudojo vetavimo teisę ne 
tiek keršydama Bangladeš, kiek Indijai ir Tarybų Są jungai. 
Mat, Indija padėjo ir moraliniais, ir militariniais būdais 
bengaliečiams laimėti nepriklausomybę, atsiskirti nuo 
Pakistano, o Tarybų Sąjunga bengaliečių kovą parėmė 
morališkai. Tuo tarpu Kinija palaikė Pakistano puse ir 
jam padėjo triuškinti bengaliečių sukilimą. Kinijos va
dovybė negali toms šalims dovanoti užtokįpasielgimą. . .

Tik baisėtis galima
Štai tik vienos dienos praeitą savaitę pasigyrimai mūsų 

komercinėje spaudoje apie bombardavimo rezultatus: 
“Jungtinės Valstijos sako, kad. mūsų lėktuvai puolė dvi 
bazes S. Sostinės Hanojaus srityje. 96 pastatai (namai) 
sugriauti, 78 sužaloti. Du geležinkelių tiltai sugriauti. 
Dešimt sandėlių sunaikinta. . . ” 
(The N. Y. Times, rugp. 29 d.).

Juk tie namai arba pastatai nebuvo tušti. Juose gyveno 
bei darbavosi žmonių. Kiek jų ten buvo užmušta ir su
žeistai galima Jsivaizduoti!

Nejaugi nebus galo Vietnamo žmonių žudymui ir šalies 
naikinimui iš Amerikos lėktuvų?!

Kova už jaunuosius 
ir naujuosius
' Abiejų didžiųjų kapitalistinių partijų suvažiavimuose 
buvo labai daug'dėmesio kreipiama { jaunuosius ir nau
juosius balsuotojus, kaip juos pasigauti ir laimėti savo 
kandidatams. Abiejuose suvažiavimuose buvo suverbuo- 
tos ir atvežtos jaunų žmonių grupės parodymui, kad jų 
dauguma remia ir rinkimuose rems tiktai jų kandidatus.

Taip pat, žinoma, daug dėmesio { jaunimą ir naujuosius 
balsuotojus kreipia Komunistų Partija ir kitos mažosios 
partijos. Juk tie jaunieji žmonės yra milžiniška jėga. 
Apskaitoma, -kad šiuose rinkimuose turės pirmą kartą 
teisę balsuoti net 25,000,000 jaunų žmonių.

Kas liečia kapitalistines partijas, tai daugelio buvo ma
noma, kad milžiniška jaunųjų balsuotojų dauguma yra pa
krypusi { demokratų kandidatus McGovern ir Shriver. 
Bet po republikonų konferencijos, daug kam tenka nuomo
nę pakeisti. Tai kelia demokratuose nemažą susirūpini
mą. Manoma, kad ypač laiku pataikytas prezidento Nixo- 
no paskelbimas, kad jis siūlopanaikinti verstiną militarinę 
tarnybą, teigiamai paveiks jaunus, militarinio amžiaus 
vyrus.

Reikia pripažinti, kad Nixonas yra teisus, kai jis sako, 
kad nė viena partija nesinešioja savo kišenėje tų 25 mili
jonų balsų. Jie, girdi, priklauso visiems. . . Tai jo at
sakymas savo vyriausiam oponentui senatoriui McGover- 
nui, kuris, matyt, buvo pradėjęs galvoti, kad prezidentas 
Nixonas nebeturi savo meškerei masalo, kuriuo būtų gali
ma prisivilioti jaunuosius balsuotojus.

Sunku iš anksto atspėti, kuriori pusėn jaunųjų balsuotojų 
dauguma pakryps atėjus rinkimams.

Kas ką rašo ir sako
TAIP,
LIŪDNOS, BET KAM?

Kanadiečių klerikalų “Tė
viškės žiburiai* (rugp. 24d.) 
garsia * sudejavo, kad Tarybų 
Lietuvoje buvusios paminė
tos “dvi liūdnos sukaktys”.

Galvojame: Kas jos per 
vienos?

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Ten pat randame ir atsa
kymą. Mat, šiemet liepos 
mėnesio 21 dieną sukako ly
giai 32 metai, kai Lietuvoje 
buvo nuverstas fašistinis 
Smetonos režimas ir išrink
tas Liaudies seimas, kuris 
Lietuvą paskelbė socialisti
ne tarybine respublika ir tų 
pačių metų rugpiūčlo 3 d., to 

seimo prašymu, Lietuva 
buvo priimta j Tarybų Są
jungą.
' Sutinkame su “T, Ž.” žmo
nėmis, kad tos dvi sukaktys 
buvo tikrai baisiai liūdnos, 
bet ne Lietuvos žmonėms, ne 
Lietuvos liaudžiai. Jos 
liūdnos tiems, kurie iš darbo 
liaudies prakaito poniškai 
gyveno, kurie kalėjimus buvo 
užpildę Lietuvos liaudies sū
numis ir dukromis, kurie, 
pagrobę šalies vairą j savo 
rankas, sušaudė keturius 
šviesiausius .’Lietuvos ko
munistų partijos veikėjus, 
kurie karo metu padėjo na
ciams tūkstančiais skersti 
tarybinius žmones ir kurie 
paskui su hitlerininkais 
spruko į Berlyną.

NAUJAS “GALVOČIUS”

Ladas Tulaba (veikiausia 
kunigas Tulaba) savo 
straipsnyje “Bažnyčia ir nū
dienis nerimas” sapalioja:

“Kas yra bažnyčia? Baž
nyčia yra žemėje, bet nėra 
žemiška. Bažnyčia žmonių 
bendruomenė, bet nėra gry
nai žmogiška bendruomenė. 
Bažnyčia yra dangiška. Ji 
yra teokratinė bendruome
nė. Ji yra pats mistinis 
Kristus. Bažnyčią nemato
mai valdo pats Kristus”.

Ar jis pats šiai pasakai 
tiki? Žinoma, netiki. 

ĮSPŪDŽIAI IS TOLIMOJO, 
Šaltojo Sibiro

Lietuvos savaitraštyje 
“Literatūra ir Menas*’ (rugp. 
19 d.) rašo Juozas Bulota 
apie Sibirą, kur jam teko 
dalyvauti tarybinės literatū
ros suruoštoje dienoje. 
Tarp kitko, jis sako: i

“Sibiras - tai kraštas, kurį 
palyginti su mūsų mažutėj 
Lietuvos plotais beveik neį
manoma: viską reikia dau
ginti keliolika ar keliasde
šimt kartų. Kai, skrisdamas 
malūnsparniu, žvelgi J Va
karų Sibiro miškų platybes, 
atrodo, kad jie niekur nesi
baigia^ Ežerai nesuskai
čiuojami, jų plotai neaprė
piami, bekraštės pelkės, ku
riose spanguolių ir bruknių, 
tetervinų ir kurtinių tokia 
daugybė, kad mums nė sapne 
neprisisapnuotų. O giliai po 
žeme - begaliniai naftos ir 
gamtinių dujų lobiai, vieni 
didžiausių šalyje. Ir Tiu- 
menės sritis - pati didžiau
sia sritis mūsų Tėvynėje. 
Ji prasideda netoli Kazach
stano stepių ir baigiasi prie 
ledinių poliarinės Karsko jū
ros krantų.

Sritis, kuri dar neseniai 
buvo atsilikusi, aštuntojo ir 
devintojo penkmečio metais 
padarė milžiniška šuolį pir
myn. Darbščios tarybinių 
žmonių rankos tiesiog tai
gos viduryje pastatė naujus 
miestus, nutiesė kelius, pa
klojo naftos ir dujų vamz
dynus.

Tiumenės srityje jau tre
čią kartą surengiamos tary
binės literatūros dienos, ku-t 
riose dalyvauti šiemet teko 
ir mari. jčia atvyko apie 70 
rašytojų beveik iš visų mūsų 
Tėvynės respublikų, o taip 
pat svečių iš Lenkijos, VDR, 
Čekoslovakijos, Bulgarijos 
ir Vengrijos.

Tiumenėje maloniai nu
stebau, pamatęs, kad viena 
didžiausių gatvių pavadinta^ 
Marytės Melnikaitės vardu. 
Ji čia gyveno evakuota karo 
metais.

Urajaus mieste, susitiki
me su skaitytojais, man {tel
kė lauko gėlių puokštę lietu
vis vairuotojas Sadauskas.

- Aš čia su šeima gyvenu

jau nuo 1958 m., - papasako
jo jis. - Staį ten, kur dabar 
kino teatras, tada buvo meš
kos guolis, o va ten, kur 
viešbutis - nušoviau ne vieną 
kurtinį. Tapome jau tikrais 
sibiriečiais ir nesiruošiame 
gyventi kitur. Jūs matote, 
kokie čia miškai, kokios 
upės, ežerai, o koks gaivus 
oras! . ,

Atvykusių { naujas Sibiro 
statybas lietuvių yra ir dau
giau. Darbštūs žmonės gy
venimu čia nesiskundžia, ir 
uždarbiai nemaži. Kartu 
reikia pasakyti, kad lengvo 
uždarbio mėgėjai ilgai čia 
neužsibūna i Sibiras myli 
atkaklius, L sąžiningus, 
darbščius žmones.

* - Sibiras caro laikais buvo 
revoliucionierių, laisvės ko
votojų kapai, - pasakė armė
nų poetė Silva Kapufikian, 
kalbėdama susitikime To- 
bolske. - O dabar tai kraš
tas, kur {vairių tautybių 
laisvi tarybiniai žmonės 
sparčiai kuria naują šviesų 
gyvenimą sau ir ateities 
kartoms. ‘°

APIE SAVO VEIKLĄ 
SU PASIDIDŽIAVIMU

Urugvajaus lietuvių laik
raštis “Darbas” (rugp. 19d.) 
rašo apie pažangiečių veiklą, 
rašo su pateisinamu pasi
didžiavimu. Kaip žinia, jie 
turi įsteigę Urugvajaus Lie
tuvių Centrą ir nuo 1935 metų 
leidžia laikraštį. Redakcija 
sako:

“Centro Centralinė orga
nizacija randasi Montevidė- 
jaus miesto centriniam rajo
ne nuosavuose namuose Ave- 
nida Agraciada 2783. Turi 
savo skyrių Montevidėjaus 
priemiestyje vadinamu Cer- 
ro, taip pat nuosavuose na
muose randasi gatvėje Ecua
dor 1680. Centrą ir jo sky
rių sudaro pažangaus nusi
statymo lietuviai. Meno 
kultūrinę ir {vairių paminė
jimų bei parengimų visą 
veiklą jie organizuoja ir vyk
do bendrom jėgom ir koor
dinuota sutartimi. Nežiū
rint Urugvajuje lietuvių ko
lonijos sumažėjimo dėl getrai 
žinomų priežasčių kaip: 
senatvės, ligų, išmirimų, į 
savo tėvynę Tarybų Lietuvą 
reemigracijos ir krašte vy
raujančios didelės ekonomi
nės krizės ir kitomis nega
lėmis.

CENTRO ORGANIZACIJA 
nepasireiškia silpnumu savo 
bendroj veikloj.

Nugalėdamos ' visus 
sunkumus ir kliūtis organi
zacinės svarbiausios šakos 
yra gyvai veiklios. Dėka 
draugų tvirto nusistatymo ir 
suteikiamos reikalingos fi
nansinės paramos iš Siauri
nės Amerikos draugų, pa
žangios minties lietuviškas 
laikraštis “DARBAS” eina 
normaliu savo nustatytu ke
liu. Spalio mėnesyje bus 
iškilmingai atžymėta jo gy
vavimo garbinga 37-ių metų 
sukaktis. Tikimasi, kad 
visi užsienyje gyvenantieji 
dorus ir pažangūs lietuviai, 
broliai ir sesės, ji tinkamai 
sveikins ir jam linkės dar 
ilgus metus gyvuoti.

CENTRO LIETUVIŠKAS 
RADIJO PUSVALANDIS jau 
iškilmingai atžymi savo ne
pertraukiamos veiklos 26-ių 
metų sukaktį. Kas sekma
dienis jį veda ir tvarko iŠ4 

"rinktoji specialė komisija, 
kurią sudaro bent 6 asmenys 
senosios ir jaunosios kartos^ 
Džiugu, kad tą kultūrinį Ra- 
dijaus pusvalandžio darbą 
jau pradėjo praktikuoti kele
tas 3-sios kartos jaunutės 
lietuvaitės.”

LABAI
ASTRUS PROFESORIAUS
PASISAKYMAS

Savo laiške “The N. Y. 
Timesui” (rugp. 23 d.) pro
fesorius Jefferson B. Ford
ham, iš Pennsylvanijos uni
versiteto, klausia: “Ką mes 
darome Vietname?” Jo at
sakymas labai jaudinantis.

Prof. Fordham sako, kad 
ši “tauta bus pasiekusi patį 
moralinio sugedimo dugną” 
su savo veiksmais Indokini
joje.’ “Beveik negalima ti
kėti”, jis šaukia, “kad žmo
nės, kurie sakosi esą nusi
statę gerbti gyvybės šventu
mą ir žmoniškai traktuoti 
kitą žmogų, taip ilgai pakęs
tų (toleruotų) žmogžudišką 
panaudojimą mūsų galingos 
ekonomikos ir militarinės 
jėgos prieš žmones mažoje 
padalintoje tautoje kitoje pu
sėje žemės rutulio.kurie ne

įgali sudaryti mums jokio 
pavojaus. Betgi kaip tik 
toks yra mūsų atsinešimas 
linkui Indokinijos”.

Profesorius klausia: 
“Koksai gi yra moralinis pa
grindas bombardavimui 
Siaurės Vietnamo, kuris yra 
sistematiškai vedamas pre
zidento {sakymu? Argi 
mūsų reikalas bombarduoti 
šiaurinius vietnamiečius iki 
paklupdymo jų ant kelių, kad 
galėtumėme paveikti politinį 
vystymąsi Pietrytinėje Azi
joje ir išlaikyti diktatorinę 
valdžią Saigone? Juk De
šimt Įsakymų dar nebuvo 
atšaukti. . . ”

Arba: “Sakyti, kad šiau
riniai vietnamiečiai ir viet- 

i kongai (Pietinio Vietnamo 
liaudiečiai-patriotai) yra 
mūsų priešai, visiškai nea
titinka realybę. Jie neturi 
nei jėgos, nei galimybės mus 
užpulti. Mūsų valdžia pa
naudojo mūsų resursus juos 
traktuoti kaip mūsų priešus 
ir atnešė i Pietų ir Siaurės 
Vietnamą mirtį ir neapsako
mą sunaikinimą”.

IS LAIŠKŲ
1972 m. rugpiūčio 25 d.

Gerbiama Elena N. 
Jeskevičiute:

Sveikinu gerbiamą už ma
lonų ir Įdomų straipsnį “Iš 
Mano Dienyno”, kuris tilpo 
“Laisvėje”.

Perękaičiau tą malonų 
straipsnį, kuris atnaujino 
daug prisiminimų apie Lie
tuvą ir tuos malonius drau
gus, Lietuvos žmones, kurie 
taip draugiškai pasitinka at
vykstančiuosius lietuvius, 
toli gyvenančius nuo gimtojo 
krašto per daugelį metų!

Turėjau laimės 1959 me
tais su pirma grupe draugų- 
draugių aplankyti Tarybinę 
Lietuvą. Tie gražūs Lietu
vos vaizdai, malonūs susiti
kimai su Lietuvos vadais, 
kurie taip maloniai, drau
giškai priėmė mūsų atvyku
sią grupę! Skaitant knygas, 
straipsnius^ telpančius 
spaudoje, sugrįžusiam iš 
Lietuvos yra labai įdomu, 
ypatingai mums seniesiems 
lietuviams. . .

Gerbiamos straipsnyje 
paminėti širdingų Lietuvos 
draugų vardai. Vienas man 
žinomas nuo vaikystės dienų, 
tai Gavrilavičienės. Mano 
motinos vardas buvo Sofija 
Gavrilavičiutė, gimusi Pa
langoje, o mamos tėvelis, 
Gavrilavičia, buvo mokyto
jas (caro laikuose).

Linkiu daug gero jums!
J. K. MAŽUKNA

Antanas Krutulys - mokytojas, 
kovotojas, pasišventėlis

Jis gimė' 1887 metais ne
toli Alytaus, Butrimiškiuo- 
se. Tarp vaikų augo ket
virtas, ’ teko piemenauti. 
Skaityti pramoko namuose.

Tuo metu nedaug kas te
leido vaikus mokytis. O tie 
pavieniai veždavo savo sū
nus į Marijampolės gimna
ziją, Veiverių mokytojų se
minariją, { netolimus Sei
nus.

Į vieną šių mokyklų būtų 
patekęs ir lyrutulių sūnus, 
baigęs Ūdrijos pradinę mo
kyklą. Tačiau atsirado ki
tos galimybės, ir Antanukas 
pateko seminarijon Vymis- 
lino miestelyje Plocko vai
vadijoje.

1905 metų išvakarėse Ma
rijampolės, Veiverių mo
kyklose, taip pat ir Vymi- 
slino seminarijoje vyko de
monstracijos.

- Tą kovo mėnesio rytą i 
pamokas nėjome. . . Būriu 
patraukėme i kitas mokyk
las. Prisimenu, ežero ledu 

, nužygiavome net į Skempos 
mokyklą. Visur paleidome 
mokinius, o mokytojams pa
sakėme, kad jie laisvi. . . 
Kelias dienas praleidę, iš
siskirstėme i savo tėviš
kes, - prisimena dabar Kru
tulys.

Po kurio laiko iš semina
rijos į Butrimiškius atėjo 
raštas, kad “už dalyvavimą 
antivyriausybinėje demon
stracijoje jis pašalinamas iš 
seminarijos trečiojo kur
so”. . .

Netrukus nakčia i kaimą 
pribuvo caro kareivių kuo
pa, nusivarė Antaną { Alytų 
ir uždarė daboklėm Ten 
jau buvo nemaža veiveriškių. 
Greitai visus pervežė Į 
Kalvarijos kalėjimą.

“Kad neitų niekais toks 
brangus dabar laikas, mes 
organizavome čionai “kle- 
sas” - ne bereikalo ir mūsų 
kalėjimas vadinamas “Kal
varijos klesomis”. Vaikš
čiodami po kiemą, kalte ka
lėme, kokia netikus yra da
bartinė caro valdžia, aiški
nome, kokia mums reikalin
ga valdžia, nurodėme kelius, 
kuriais turime eiti”.

“Kalvarijos akademijoje” 
ir Krutulys susipažino su 
marksizmo pagrindais.

Grįžęs iš kalėjimo, 1906 
metu rudeni Antanas Krutu- < < r 
lys pradėjo mokytojauti. 
Pasiėmė smuikelį ir patrau
kė anapus Galadusio ežero { 
Seinų apylinkes.

Prasidėjo karas. Kariuo
menėje mokytojas ketverius 
metus dirbo karo ligoninėje 
Daugpilyje, po to Maskvoje, 
Minske.

Į Vilnių sugrįžo 1918 me
tais. Miestas atrodė var
gingai: išvargę žmonės,
okupantai plėšia, ką gali.

Vilniuje skubiai organiza
vosi darbininkai. Netrukus 
buvo išrinkta Vilniaus. dar
bininkų deputatų taryba, ku
riai pirmininkavo P. Eidu
kevičius. Deputatu buvo iš
rinktas ir Antanas Krutulys.

Daug įdomių įvykių prisi
mena iš tų dienų Krutulys. 
Pasakoja apie sunkų pogrin
džio darbą, kai ligoninėje vėl 
spausdino atsišaukimus, 
slapta gydė sužeistuosius. 
Po to kratos. Suėmė. Tar
dė. Kalėjo Lukiškio kalėji
me.

Po sunkios operacijos jau 
pradedu vaikštinėti, bet dar 
labai silpnas. Ačiū už lin
kėjimus, kad susveikčiau. 
Taipgi visiems linkiu: bū
kite sveiki. Viso gero,

A. LIPČIUS 
Chester, Pa.

Tarybų valdžiai grąžinus 
Vilniaus kraštą Lietuvai, 
miesto senbuviui A. Krutu
liui teko miesto burmistro 
pareigos.

Baisia ų^laime užgriuvo 
karas, fašistinė okupacija. 
Daugybė buvusių A. Krutulio 
mokinių areštuojami. Nuo
šali mokytojo sodyba tapo 
prieglobsčiu ne vienam per
sekiojamam žmogui. Čia 
gyveno A. Venclovos ir K. 
Korsako . šeimos, apsistojo 
aktorė M. Mironaitė, B. 
Sruoga su šeima ir kiti.

- Va, čia buvo suolelis. 
Tai Sruoga, pamenu, ilgai 
čia pypkę dūmina ir dūmina. 
O paskui - girdi - verandoje 
jau mašinėlė tarška. Čia, 
jei neklystu, jis, ruošdama
sis literatūros ir meno de
kadai Maskvoje, rašė 
“Apyaušrio dalią”. Sakyda
vo: “Niekur tokios geros 
aplinkos darbui neturė
jau. . . ” Paskaitydavo 
mums ištraukų. Nesigailėjo 
humoro. . .

Krutulio kambariuose ne
maža paveikslų, kuriuos nu
tapė čia vasaroję dailininkai.

- Žmuidzinavičius! Su 
juo esame iš vieno krašto, 
be to, jis mano dėdė. . . 
Atvažiuodavo. Tapydavo.

Dabar A. Krutulio sodyba - 
eksperimentinė mokslo 
įstaiga - Mokslų Akademijos 
Botanikos instituto pomolo- 
gijos sodas. Seimininkas 
senu įpratimu rūpinasi šiuo 
sodu.

Pasibaigus karui, A. Kru
tulys dvidešimt metų dirbo 
J. Tallat-Kelpšos muzikos 
mokykloje, ten dirba ir dabar 
su neakivaizdininkais, i pen
siją išėjęs. Jis parengė 
pirmąjį lietuvišką muzikos 
žodyną. Netrukus išeis an
tra, žymiai išplėsta šio žo
dyno laida. Turi sukaupęs 
unikalią 3,000 vienetų muzi
kos terminų kartoteką, pa
rengė chronoliginę medžiagą 
apie teatrą ir muziką Vil
niaus krašte nuo 1900 iki 
1940 metų.

. . .Traukia Antaną Kru
tulį Vilniaus gatvės, mūrai, 
medžiai. Tai pėdos, kurias 
įmynė jo amžininkai. Vie
niems jis mokytojas, kitiems 
maestro, treti “tėvuku” va
dina. Daugiau kaip šešias
dešimt metų jis ištikimai 
tarnavo jaunimui, mokyklai, 
respublikos sostinei 
Vilniui. “LIETUVOS ŽINIOS”

J. T. Komitetas už 
Puerto Rico 

nepriklausomybe
Jungtinių Tautų Dekoloni

zacijos komitetas 12 balsų 
pasisakė už Puerto Rico ne
priklausomybę. 10 komiteto 
narių susilaikė nuo balsavi
mo.

Kubos atstovo pasiūlymas 
buvo priimtas, kad Jungtinės 
Valstijos suteiktų Puerto 
Rico salai nepriklausomybę. 
Jungtinių Valstijų atstovas 
Bush protestavo, kam kiša
masi { Jungt. Valstijų “vi
daus reikalus”.

WASHINGTONAS. - Kon- 
gresmanas Bell tvirtina, kad 
43% visų televizijos progra
mų yra tik pirmiau rodytų 
programų pakartojimai.

SANTIAGO, Čilė. - Auto
busui apvirtus ir užsidegus 
žuvo' 20 žmonių ir 20 su
žeista.
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The Country of My Parents
BY ARTHUR R. PETRICK

(continued from previous issue)

For lovers of amber, the 
Amber Museum here is a 
definite must. Every ima
ginable sort of amber is 
cleverly displayed with 
background lighting so the 
viewer can see the tiny in
sects and sea life that had 
been trapped inside the soft 
amber perhaps millions of 
years ago. The export of 
amber from Lithuania has 
been restricted. It is an 
important natural treasure 
and they want to keep most 
of it for their own use. It 
was a lucky thing for me that 
I had known about this. 
Prior to my leaving for 
home I had obtained an export 
permit to allow me to take 
my souvenirs and gifts home, 
otherwise there might have 
been some delays.

As it is the same through
out the world, wherever

still has not reached its full 
potential.

After several days in Pa
langa we left for Šilalė, a 
rather smalltown, to partake 
in unveiling ceremonies of a 
commemorative monument 
to a famous Lithuanian per
son and also to attend the lo
cal Song and Dance Festival. 
Since this was my first visit 
to a Festival of this type I 
really did not know what to 
expect. Everyone kept tell
ing me this is only a small 
one, strictly a local affair, 
not like the big ones that 
take place in Vilnius. It was 
held on a rather large field, 
surrounded by a forest of 
tall pine trees, a low stage 
backed up by an open shell in 
front of which stood the cho
rus, Our entire day was
taken up watching and liste
ning to singing, music

there is water there is a |making and large group dan- 
fisherman and so here too I 
found the usual over-opti
mistic ‘people who spend 
more time studying their
bobbing float than in hauling people that just enjoyed sing
in fish. Those, that were ing and dancing.
lucky pulled in small fish 
that would keep some cat 
happy but not enough for a 
person.

One day we drove over to 
Klaipeda and were taken on 
a tour by a man who was 
with the liberating army 
that freed Klaipeda from the 
Nazi invaders. His descrip
tion of what they found was 
almost unbelievable. Out of 
the entire city they found only 
6 or 7 people still alive. 
All the rest had either pe
rished at the hands of the 
invador or had been forced 
by the Nazis to retreat along 
with them. Their exit had 
been so swift that the libe
ration army found food still 
on the table waiting to be 
eaten by the people of the

LAISVĖ

Luknės kolūkio kultūros namų veidrodinis fojė.
B. Aleknavičiaus NUOTRAUKA

cing. Their precision and 
skill put the performers far 
above an amateur group, yet 
they were all unpaid local

While still in Šilalė we 
went to' the local fishermen’s 
club house, seated right on 
the edge of the riverbank. 
Prom the porch we could 
look right down and watch 
the trout rising up for food.. 
All this was built by the 
town for the recreation and 
use of the local people that 
belong to the fishing club. 
Wonderful to see what money 
can buy for people when it is 
hot invested just to make 
more money, but is used for 
public enjoyment.

All this time while trav
eling through Lithuania I 
could not help but notice how 
well the children are taken 
care of. Not one of them 
looked hungry or dirty, all 
were well dressed and above 
all were very well mannered. 
Here the children are all 
loved by everyone and their 
welfare receives high prio
rity. When large apartment 
houses are erected, for 
many families there must be 
a * children’s garden” where 
the working mother can leave 
her child; There is a trained 
attendant who takes care of 
these children until the mo
ther returns. With infants 
that require special diets, 
these formulas are prepared 
by professionals and are 
given free to the parentsun- 
til the child is 1 year old. 
These formulas are pre
scribed by a doctor.

(to be continued)

Gilia senove mena Luknės c <
kaimas netoli Skuodo, išsi
dėstęs abipus plento, vedan
čio į Kretingą. Mūsų pro
tėvių čia gyventa dar IXam
žiuje. Apie tai liudija ar
cheologiniai radiniai, dabar 
saugomi Kauno istorijos mu
ziejuje.

Luknė šiandien - tuo pat 
vardu pavadinto kolūkio cen
tras. Senasis kaimas, kaip 
ir visa Lietuva, socialistinės 
santvarkos metais pakilo 
naujam gyvenimui. Nebeli- 

samanotų bakužių, 
krūmokšniais ap- 

sklypelių. Mclio- 
pasitelkę galingą

ko čia 
pelkėtų, 
žėlusiu c 
ratoriai,
techniką, nusausino, sulygi
no kolūkio laukus, kurie da
bar vien mašinomis įdirba
mi.

?From these ruins they 
now have rebuilt Klaipeda 
into a modern city, ship
yards where ships are built 
and repaired, fish proces
sing factories, etc. It is now 
a major seaport that serves 
the entire world, ships built 
here are sold to other coun
tries as well as for their 
own use. From here their 
fishing fleet reaches all cor
ners of the world. Prior 
to World War 2 who would 
have imagined that Lithua
nia, that tiny insignificant 
speck of a country that most 
had never heard of, would 
emerge to its world-wide 
status it now occupies and

Kolūkis garsėja gražiais 
derliais, produktyvia gyvuli
ninkyste, didelėmis pajamo
mis. Ūkis turi gerai tvar
komas fermas/ pasistatė 
erdvias mechanines dirbtu
ves, garažus.

GALI PASIDIDŽIUOTI

Žemdirbiai didžiuojasi 
savo naujais kultūros na
mais, šiandien bene gražiau
siais Žemaitijos kaime. 
Tai tikri rūmai, kuriuose yra 
daugiau kaip 200 vietų kon
certų ir kino salė su didele 
scena, iškilmių salė, taip pat 
patalpos kolūkio kontorai.

Lukniškiai mielai pralei
džia savo laisvalaikį, ilgė
jančius vakarus naujame, 
jaukiame kultūros židinyje.

Beviltiškai sergančio 
Šviesaus draugo galvojimai 

apie savo likimą
“Gerbiamajam draugui A. Bimbai malonaus susitikimo 

proga. -S. Jarušauskas. Juodupė, 1966. X. 7.”
Sis mudviejų susitikimas įvyko man lankantis Tarybų 

Lietuvoje. Savo dieniniuose užrašuose randu apie tai 
sekamą:

“Aplankėme Stasį Jarušauską. Toks susijaudinimas! 
Vargšas visiškai nebemato ir nebepasijudina, bet joprotas 
puikiai tebeveikia. Baigės rašyti poemą. Ištraukomis 
mus apdovanojo. Kokią puikią, gražią, gerą žmoną jis 
turi! Tėvas irgi dar gyvas”.

Tos poemos pavadinimas: “Ant griuvėsių mūras”. 
Aišku, jis pasakojo, o kiti jo žodžius ir mintis užrašinėjo.

Šios ilgos poemos, kaip matote, man teko “Dešimtoji 
daina”. Ją čia ir paskelbiu.

šiandien to šviesaus, brangaus draugo nebėra gyvųjų 
tarpe, bet man su juo, taip beviltiškai sergančiu, tas su
sitikimas niekados neišdils iš mano atminimo.

A. BIMBA

S. JARUŠAUSKAS

Dešimta daina

Senojo kaimo jaunystė

Lauke jau rudenėlis žliumbė, 
Palėpės jam pritardavo rauda, 
O namo akys ašarojo.
Vakaris supo obelėlę, 
Bet kartais purtė jos šakas 
Ir barstė lapelius geltonus. 
Žydrynės nė kampelio nesimatė - 
Vien miglos draikėsi aplink - 
Kažkur jose kranksėjo varna. 
Liūdna gamtužė užsiverkus - 
Tada nedžiūgauja žmogus, 
O musės piktos pasidaro.
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Ruduo nelinksmino ligonio, 
Apsnūdusi darbavosi mintis, - 
Tad akys merkės palengvėle. 
Nors dar pakildavo blakstienos, 
Bet vėl tuoj leisdavos žemyn, 
Ir baltos lubos jau margavo. . . 
Ir sienų žaluma išbluko. . . 
Pradingo viskas pagaliau, 
Kas ten kabojo, kas stovėjo. . . 
Mintis dar suko savo filmą, 
Bet padūmavę slinko jau vaizdai, 
O juostai baigiantis, - visai aptemo.

Netrukus grižo kambarėlis, 
Jis matė vėl lubas - skaisčias
Ir sienas. . . tik tuščias belanges. 

Nustebęs šūktelėjo garsiai, 
Tatai sujudino lubas, 
O sienos netgi subangavo.
Tuoj pat išgirdo keistą balsą - 
Tai lubos ištarė žodžius, 
Kuriuos dar pakartojo sienos. 
Siek tiek aprimęs mūs ligonis 
Sumanė pokalbį užvesti;
Jo pašnekovai to nevengė.

LIGONIS
Seniai ruošiausi jus išbarti.

SIENOS
Mums įdomu, žmogau, už ką?

LIGONIS
Aš ne žmogus, aš tik ligonis.

LUBOS
Tegu bus taip. Užuojautą pareiškiam.

SIENOS
Jau dešimt metų mes kartu.

LIGONIS
Net be mažiausios pertraukėlės - 
Kaip kalinys pavojingiausias!
Tai Jūs atskyrėt nuo visų -
Ir nuo dangaus šviesiausio ploto, 
Ir horizontų tolimųjų. . .

LUBOS
Mes nuo kaitros pridengiame tave.

SIENOS
Ir nuo audrų siaubūnių saugom.

LIGONIS
Už tai dėkoju. Bet leiskite man tęsti. 
Pasaulis mūsų didelis, gražus - 
Kiek nuostabių jame vietelių!
Jas ugdo, puošia gamtužėle, 
Kad priviliojus džiugintų akis.
O kiek žmogaus ranka padarė! - 
Vieri rūmų jau neperskaitomas skaičius; 
Didžiuojasi muziejai meno kūriniais - 
Lankytojų pulkus sutraukia.
O aš guliu čia ir gulėsiu. . .

LUBOS
Bet juk langelį tu turi - 
Tą stebuklingąjį, kurs rodo.

LIGONIS
Taip, geros rankos jį gamino 
Ir geros atnešė jį man - 
Ši širdgėla dabar mažesnė: 
Tiesa, kadais keliauti teko - 
Kai ką ir savo akimis mačiau 
Gerai pažįstu mielą kaimą, 
Ne viename mieste buvojau. 
Bet miestai, kaimai juk gyvi - 
Jie auga, plečiasi, gražėja, 
Ir mūs miestelis vietoje nestingsta, 
Ir fabrikas alsuoja vis garsiau. 
Jo cechai dieną naktį gaudžia. 
Ten miklūs pirštai siūlus verpia, 
šaudyklės švaistosi, žybt - žybt, 
įžvalgios akys audinius rūšiuoja; 
Pražilęs meistras dėsto inžinieriui, 
K^ip mano jis patobulint detalę - 
Ar geležis jai kaista jau žaizdre. . . 
Gyvenimas ten dunda, žiburiuoja - 
Puošnesnę rytdieną vis audžia rankos. 
Juk žmonės taip darbuojasi visur! 
O aš guliu čia ir gulėsiu! . .

SIENOS
Ir tu taip dirbai, kol galėjai, 
Net lovoje - tik prisimink. 
Lyg darbo stalas tavo guolis 
Plaktukais, atsuktuvais, grąžtais 
Apkrautas būdavo dažnai - 
Taisei ir radiją, ir patefoną. . . 
O kartais pieštuku ar plunksna 
Braižydavai, rašydavai kažką. 
Vėliau, kai ėmė stingti rankos, 
Lengvesnį suradai užsiėmimą - 
Su tais ženkliukais darbavais.

LIGONIS
Bet šiandie rankos jau bejėgės.

LUBOS
Galva neperblogiausiai veikia - 
Tu pavertei ją dirbtuve minčių, 
Ir nemažai išmargino ji lapų.

LIGONIS
Tai ačiū tiems, kurie užrašė.

SIENOS
Turi jau ką draugams parodyt.

LUBOS
Ir net pažįstamiems pasiųsti.

LIGONIS
Ak, kam man primenate juos! . .
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Kiek daug, kiek daug aš jų turėjau! . . 
Ir mokslo suolo draugužėlių, 
Ir bendražygių praeities darbų. . . 
Kažkur gyvena jie maloniai: 
Darbuojas, vaikšto, važinėja, 
Viens kitą kviečia į svečius. . . 
O aš guliu čia ir gulėsiu! . .

SIENOS 
Nereikia šitaip sielvartauti. 
Visiems savi gyvenimo keliai. 
Juk ne visi Tave pamiršo.
Mes matėme, kas čia buvojo.

LUBOS
Gimimo dieną švęsdavai kas met 

' (Pavasarį, pražystant ievoms) -
Tada atgydavo šis kambarėlis 
Nuo klegesio draugų, dainų.
Ne dešimt kartų lankėsi čia žmonės - 
Ir grupėmis, na, ir po vieną, 
Matytais ir nepažįstamais veidais.
Tu privalėtum prisiminti 
Žurnalistus bei plunksnos brolius 
Ir daug kitų gerų veidų;
Dar tikrą brolį ir seselę, 
Kurie čia skrido net iš Čekų žemės. 
O kaip tu džiaugdavais laiškais, 
Kuriuos tau rašė jautrios širdys - 
Užuojauta jie dvelkė, patarimais.

SIENOS
Na, pasakyk dabar, žmogau, 
Likimas tavo ar visų juodžiausias?

LIGONIS
Jūs ne mane, bet šiuos - čia paminėtus, 
Visad vadinkit žmonėmis 
Arba draugais, bičiuliais, broliais. 
O aš. . . žolynas kambarinis - 
Ne man gyvent be sienų ir lubų. . . 
Tikrai, ant Jūsų nevertėjo pykti. 
Aš dar. . . akvariumo žuvėkas, 
Pripratęs mirkti vandeny, 
Maitinamas jau trupiniais iš rankos. . , 
Ach, kaip pavydžiu aš žuvelei, 
Kuri vis nardo ežere, 
Pelekais, uodega šmaikštauja, 
Praplaukiantį laivelį mato 
Su tais, niūniuojančiais švelniai 
Apie Jūratę ir Kastytį. . .
Aš jau tik gabalas sustingęs. . . . 
Bet su visais dar norais, geiduliais! . . 
Juk kojos trokšta dar žingsniuoti 
Salia kitų eikliųjų kojų.
Jos eitų vis tolyn, tolyn - miškan, - 
į tą žavingąją aikštelę, 
Kur spiečiasi aplink beržiukai, 
Kur saulėj smilksta kadugiai. 
Jos ten ant samanoto kelmo, 
Tarp uogienojų, pailsėtų. . . 
Sugrįžusios apeitų dar gatves - 
Miestelį visą apkeliautų 
Ir būtinai į fabriką užsuktų. . . 
Nes rankos ilgisi darbų - 
Jos geidžia nusitverti kūjį.
Su juo į priekalą taip trenktų, 
Kad net kurti išgirstų tai, 
Ir aklos akys praregėtų. . . 
Po to draugus jos apkabintų. . . 
Vėl mielą spaustų prie širdies 
Ir pakedentų šilko plaukus. 
Oi, varge! . . aš neabejoju - 
Nelaimės formulė jau surasta - 
Ji štai: “nors nori - bet negali”. . .

LUBOS ir SIENOS 
(Tyliai)

Su tuo sunkoka nesutikti. . .
Bet laikas tau, žmogau, atbust.

LIGONIS 
(Atmerkdamas akis)

Nejaugi buvo tai tik sapnas. . . .
Ištrauka iš poemos 
“Ant griuvėsių mūras”

KETURAKIS
POKALBIS
Atleisk, nes tik dabar aš supratau, 
Kiek tau drąsos reikėjo — būti 
Savim. Ir klek reikėjo tau 
Jėgų ir vyriškumo — išgyventi 
Be kartėlio: kodėl manęs nematot? 
Kodėl manęs nepastebite: mano rankų 
Ant žagrės rankenų, ant duonos kepalo 
Ir ant vaikų galvų? 
Kodėl jūs nejslžiūrlt 
Į mano blunkančias1 akis? 
Tu nežinojai savo laikinumo... 
Bet kai šiaurini langą Ištirpindavo gaisai 
Atklydusių rudens pašvaisčių, 
Stovėdavai, kol imdavo drebėt pečiai, — 
Tada norėdavos išversti sienas, 
Išbėgti vidurln laukų, grūmoti 
Besityčiojantlems iš tavo lygsvaros, 
Ir tavo duonos, nuovargio, valkų, 
Iš tavo laiko, kuris 
Kaip smėlis plaukia, nebaugindamas 
Vienoda, paprasta, ramia tėkme. 
Atleisk... '■
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MIRĖ KOMPOZITORIUS

BALYS DVARIONAS

Muzika 
buvo jo 
gyveni-
mas

Po dvejų metų jam būtų sukakę septyniasdešimt. 
Būtų, nes rugpiūčio 23 dieną mūsų muzikos ąžuolo Ba- 
Ho Dvariono netekome... Mirė puikus kompozitorius, 
pianistas, dirigentas, pedagogas, žmogus, kurio indėlį 
į lietuvių muzikinės kultūros raidą Šiandien, neatsipei
kėjus po sunkaus smūgio, dar sunku tinkamai pasverti. 
Garbingas TSRS liaudies artisto vardas, lydėjęs jį pas
kutiniuosius du dešimtmečius, rodė, kaip myli ir aukštai 
vertina lietuvių muziką visa Tarybų šalis.

Balį Dvarioną, gimusį muzikos Instrumentų meistro 
šeimoje, jau nuo mažumės traukė muzikinių garsų pa
saulis. Dar; būdamas paaugliu, jis vargonininkavo ir va
dovavo Liepojos lietuvių jaunimo chorui. Šie pirmieji 
bandymai, studijos Leipcige, Berlyne — tai vis tos 
pakopos | muzikinio meno viršūnes, kuriomis, nenuils
damas, godžiai trokšdamas žinių, kopė • jaunuolis. O 
gavęs jų, ėmė dosniai jas dalyti, dėstydamas fortepijo
no specialybę — iš pradžių Kauno muzikos mokykloje 
(vėliau — konservatorija), paskui, po karo, — LTSR 
Valstybinėje konservatorijoje, kur jis tapo profesoriumi.

Dirbdamas pedagoginį darbą, Balys Dvarionas kartu 
intensyviai koncertavo. Dvidešimt ketvertų metų pia
nistas Jau pasirodė ne tik gimtinės, bet ir Vakarų Eu
ropos miestuose, vėliau — ir Tarybų Sąjungoje. Kel
damas Unterpretacinį meistriškumą, jis (traukė į savo 
repertuarą sudėtingus M. K. Čiurlionio, J. Gruodžio, 
J. S. Bachoį 2. Ramo, J. Haidno, A. Skriabino, S. Rach
maninov© ir kt. fortepijoninius kūrinius.

Prieš keturiasdešimt metų debiutavęs ir kaip simfo
ninio orkestro dirigentas, Balys Dvarionas nuoiat tobu
linosi, nesitenkino pasiektais rezulta ais ir nepaliko 
dirigento pulto, kol tik jam leido sveikata. Atlikdamas 
rusų klasikinę bei tarybinę muziką, B. Dvarionas su
vaidino reikšmingą muzikos propaguotojo vaidmenį 
Lietuvoje.

Tarybų Sąjungai — 50 metu* Užsieniečiai apie TSRS
Tarybų Socialistinių Res

publikų Sąjungos susikūri
mas ir išsivystymas turi di
delę tarptautinę reikšmę, 
kaip svarbi gairė socialinia
me visos žmonijos progrese, 
kaip tautų draugystės, prole
tarinio ir socialistinio inter
nacionalizmo pavyzdys.

TSRS susikūrimas buvo 
svarbus tarptautinio šalies 
prestižo augimo faktorius, 
įgalinęs padėti pagrindus 
plačiam diplomatinių, eko
nominių, prekybinių, ’kul
tūrinių ryšių užmezgimui ir 
išvystymui su užsienio ša
limis.

Užsienio politikos srityje 
tarybinė valstybė nuosekliai 
kovoja už leninini tautų sam
būvio kursą, taikos stiprini
mą tarp valstybių, turinčių 
skirtingas visuomenines ir 
politines santvarkas, už 
tarptautinį bendradarbiavi
mą ir saugumą. Tai vis 
plačiau supranta žmonės ki
tuose kraštuosę. Ypač pla
čiai aptariama istorinė TSRS 
susikūrimo misija marksis
tinėje, darbininkiškoje, 
spaudoje

Iš BULGARIJOS SPAUDOS

Bulgarijos "Otečestven 
front’’ laikraštis rašo; "Nuo 
to laiko, kai 1922 metų gruo
džio 30 dieną I-asis visos 
Rusijos Tarybų Suvažiavi
mas vieningai priėmė Dekla
raciją ir Nutarimą dėl TSRS 
įkūrimo, sąjunginių respub
likų tautos, susiliejusios į 
vieningą ir draugišką šeimą, 
nugalėjo visus sunkumus ir 
garbingai atlaikė visus rūs

Vien čia suminėtų nuopelnų, matyt, užtektų, norint 
aukštai {vertinti muziko nuveiktų darbą. Tačiau šis 
universalių gabumų bei interesų žmogus, kurio darbš
tumas bei įvairiapusiškiausia veikla visus stebino, ne
pamiršdamas šių muzikinio gyvenimo barų, pokario 
metais daugiausia kūrybinės energijos skyrė kompozi
cijai. Verdantis aplinkinis gyvenimas diktavo temas, 
kurias B. Dvarionas interpretavo muzikinėmis formomis, 
negailėdamas jėgų bei išmonės. Kas nėra girdėjęs pa
trauklių jo choro dainų „Sesuo žydroji Vilija“ (S. Nė
ries žodžiai) arba „Ant Nemuno kranto“ (E. Mieželai
čio žodžiai), kurios pirmieji taktai yra tapę lietuviško
jo radijo bei televizijos signalu, reprezentuojančiu 
Lietuvą toli už jos ribų... Jis vienas iš Tarybų Lietu
vos himno autorių. O kur dar vertingi simfoniniai bei 
kameriniai instrvi nentinial kūriniai, \opera „Dalia“, 
koncertas smuikui ir orkestrui, simfonija, solo ir choro 

dainos, muzika spektakliams, kino filmams... Prisi
mindami gausų Balio Dvariono muzikinį palikimą, iš
likusį natose, plokštelėse, pamokose, palikimą, kuriam, 
gal būt, neužtektų ir pusės kito gyvenimo, — negalime 
nepacituoti pokario metais jo pasakytų džiugių žodžių: 
„Na, kaipgi nedirbti, jei mūsų muzikai atsirado ne
aprėpiamos perspektyvos augti ir klestėtu“

B. Dvarionui teko dirbti ir kurti tais laikais, kai vos 
vos mezgėsi muzikinis gyvenimas, kūrėsi pirmosios 
muzikos mokyklos. Jis — pirmasis lietuvių pianistas 
profesionalas, vienas pirmųjų ir pačių didžiausių lietu
viškos simfoninės muzikos kūrėjų ir propaguotojų. 
Nuo pat pirmųjų žingsnių muzikiniame gyvenime 
įpratęs jungti teoriją ir praktiką, savo, kaip atlikėjo, 
dirigento ir kompozitoriaus, veiklą su bendraisiais 
muzikos uždaviniais, jis, galima sakyti, nepatyrė svyra
vimų ir klaidžiojimų. Rašė kūrinį po kūrinio, kurie 
tuojau pat n i skambėdavo per radiją, koncertų salėse, 
profesionalų ir saviveiklininkų kolektyvuose, solistų 
repertuare... B. Dvarionas puikiai pažinojo muziką, 
pažinojo gyvenimą ir žmogų, kuriam skyrė savo kūry
bą ir veiklą. Už reiklumą, nuoširdumą, jautrumą jį 
mylėjo orkestrų kolektyvai, sū kuriais jam teko dirbti, 
jo koncertų ir naujų kūrinių laukdavo muzikos mylė
tojai. Tai buvo menininkas, visada kupinas naujų su
manymų, visada siekęs nacionalinės kultūros suklestė
jimo, visada ieškojęs naujų kelių muzikoje. Lyrizmas, 
nuošbdurnas Ir paprastumas žymi kiekvieną jo kūrinį. 
Ypač dažnai operose, simfonijose nuskamba liaudies 
melodijų motyvai — jis puikiai pažinojo ir mylėjo 
liaudies kūrybą.

Muzika buvo jo pašaukimas ir gyvenimas.
B. Dvariono autoritetingas žodis dažnai skambėdavo, 

vertinant jauno atlikėjo ar kompozitoriaus darbą, jį, 
kaH vyriausiąjį dirigentą, matydavai mūsų dainų šven
tėse. Visą gyvenimą pasiaukojamai dirbdamas muzikos 
baruose, jis nusipelnė gilią ir neblėstančią pagarbu tų, 
su kuriais jam teko bendrauti, meilę tų Šimtų ir tūks
tančių, kurie klausėsi jo sukurtų ar diriguojamų kūri
nių.

Mintis Ir darbus pratęs mokiniai, o kūriniai visada 
skambės koncertų salėse, dainų šventėse, visur, kur 
mylima muzika. Vytautas Laurušas

čius Didžiojo Tėvynės karo 
išbandymus.

Didžiuliai pasiekimai vi
sose gyvenimo srityse - bro
liškos vienybės rezultatas, 
kur su nepaprastu pilnumu 
atsiskleidžia visų tarybinės 
valstybės nacijų ir tautybių 
kuriamoji energija, kūrybi
niai gabumai ir talentai. 
Penkiolika sąjunginių res
publikų, kuriose gyvena ir 
dirba daugiau kaip 100 nacijų 
ir tautybių, sutinka šios 
neišardomos Sąjungos pen
kiasdešimtmetį, kurdamos 
komunistinę visuomenę. .

Dabartiniu visuomenės 
vystymosi laikotarpiu pa
saulinė socializmo sistema 
stovi prieš kapitalistinę sis
temą, atstovaujančią socia
linei bei nacionalinei prie
spaudai ir rasių diskrimina
vimui. Daugelis pavergtųjų 
šalių, kolonijų ir pusiauko- 
lonijų, remdamosios Tarybų 
Sąjungos ir socialistinių ša
lių sandraugos pagalba, iš
kovojo laisvę.

Konstruktyvi ir realstinė 
programa, priimta TSKP 
XXIV suvažiavime, turėjo 
didžiulę reikšmę triumfui 
tarptautinės lenininės poli
tikos, kuri paremta nuosek
liu taikaus sambūvio princi
pų gynimu, tarptautinio 
įtempimo mažinimu, kova už 
tvirtą taiką ir tautų saugu
mą’*.

PIETŲ AMERIKOS SPAUDA

Urugvajaus “Popular” ši
taip supranta sukakties 
svarbą: "Istorinė 1922 metų 
gruodžio 30 dienos įvykio - 

nesugriaunamos tarybinių 
■tautų sąjungos įkūrimo - 
reikšmė neatskiriamai susi
jusi su svarbiausiu įvykiu 
visoje žmonijos istorijoje - 
Didžiąja Spalio Socialistine 
Revoliucija.

Tarybinių žmonių pasiekti 
laimėjimai ekonominėje, so
cialinėje, mokslo ir techni
kos, kultūros srityse neturi 
sau lygių.

Vienas pagrindinių tarybi
nės liaudies uždavinių, neat
skiriamų nuo jos pasaulinės 
istorinės misijos: ginti tai
ką ir žmonijos ateitį, siekti 
naujų laimėjimų šalies vi
duje, teikti pagalbą daugeliui 
šalių ir tautų, kaip tai buvo 
daroma per visą jos istoriją, 
nesiskaitant su jokiais sun
kumais.

Nueitas garbingas kelias. 
50 metų jubiliejus - šventė 
visų šalių tautoms, kovojan
čioms už laisvę, socialinį 
progresą, prieš imperializ
mą, kolonializmą ir neoko- 
lonializmą. Kovoj už švie
sią ateitį kitos tautos įkvėpi
mo semiasi iš TSRS pavyz

džio, šalies, kurios liaudis 
savo rankomis susikūrė lai
mingą gyvenimą”.

CEKQSLOVAKIJOS 
LAIKRAŠTIS

Čekoslovakijos “Rude 
pravo” rašo:

“Šiais metais Tarybų ša
lis ruošiasi švęsti Tarybinių 
Socialistinių Respublikų Są
jungos įkūrimo penkiasde
šimtmetį. Tai bus ne tik 
vieningos tarybinių tautų 
šeimos pasiektų laimėjimų 

politiniame, ekonominiame 
ir kultūriniame gyvenime 
apžiūra. Sis jubiliejus bus 
didžiulis stimulas naujiems 
grandioziniams žygiams ir 
pergalėms komunizmo sta
tyboje.

Didžiosios Spalio Socia
listinės Revoliucijos pergalė 
buvo svarbiausia politinė są
lyga tarybinių respublikų su
sikūrimui, lenininės politi
kos nacionaliniu klausimu 
įgyvendinimui, esminių so- 
cialinių-ekonominių per
tvarkymų įvykdymui. Tary
binių žmonių nebaugina ne
darbo, streikų, bado, nusi
kaltimų augimo, narkomani
jos problemos. Jie stato 
gyvenamuosius namus ir 
fabrikus, elektrines, drėki
nimo kanalus sausrįnguose 
Vidurinės Azijos rajonuose, 
įsisavina didžiulius Sibiro 
turtus. Siems darbams at
lieti reikalinga daug darbo 
rankų.

Padaryta daug. Užtenka 
paminėti, kad per 50 Tary
binės valstybės gyvavimo 
metų šalies žemėlapyje at
sirado 900 naujų miestų. 
Palyginti su 1913 metais iš
leidžiamos pramonės pro
dukcijos kiekis vien tik 
Maskvos gamyklose padidėjo 
130 kartų”. L. 2.

GARSO 
NEPRALEIDŽIANTIS 
FILTRAS

Vienoje mūsų šalies laboratori
joje sukurta medžiaga, kuri su
mažina ausis erzinantj triukšmą 
30 decibelų. Su tokiu filtru ausyse 
keleivis lėktuve neišgirs variklių 
ūžesio.

bo klasės socialistinių prin-
JUOZ O ŠUKIO PR ĮSIMINIMUI cipų ir nuėjusią tarnautiim-

Vienas iš
Šiais metais sukanka 100 

metų nuo Juozo Šukio gim
tadienio. Jis gimė 1872 
metais Semetaičių kaime, 
Akmenės rajone, mažažemių 
valstiečių šeimoje. Pačio
je jaunystėje J. Šukys išvy
ko į Latviją ieškoti darbo ir 
duonos. Rygoje jis dirbo 
meistru medžio apdirbimo 
įmonėse ir ten jau susipaži
no su darbo klasės kova už 
geresnę ateitį. Rygoje Šu
kys susitiko ir su revoliuci
niu judėjimu. 1898 metais 
jis jau tapo slaptos social
demokratų partijos nariu, 
skaitė ir platino marksistinę 
literatūrą.

Amerikon Juozas Šukys 
atvyko 1901 metais jau su
brendęs kaip žmogus (29 
metų amžiaus), patyręs so
cialistas veikėjas, kalbėto
jas ir organizatorius. Niu
jorke jis dienomis dirbo dėl 
duonos įvairiose įmpnėse, o 
vakarais mokėsi anglų kal
bos, lankė susirinkimus. 
Tuo metu LSS, taip ir jos 
organas "Kova” dar nebuvo 
gimusi. Tačiau jau veikė 
4ai kuriose lietuvių koloni jo-, 
se pavienės socialdemokratų 
kuopos.

Juozas Šukys buvo vienas 
iš pirmųjų, kurie tuo metu 
suprato ir kėlė reikalą or
ganizuoti socialistinį judėji
mą nacionale plotme ir iš
leisti socialistinį laikraštį. 
Netrukus, 1905 metais, Šukio 
ir kitų socialistų iniciatyva, 
buvo sušauktas pirmas Ame
rikos lietuvių socialistų su
važiavimas Newarke, N. J. 
Tame suvažiavime buvo 
įkurta "Amerikos lietuvių 
socialistų partija”. Tais 
metais pradėjo eiti ir laik
raštis “Kova”. Bet prakti
ka parodė, kad pasivadini- 
mas "partija” - nebuvo tiks
lus. Tad 1907 metais so
cialistinė organizacija atsi
sakė partijos vardo ir pasi
vadino: "Amerikos lietuvių 
socialistų sąjunga”, o-kiek 
vėliau vadinosi Lietuvių so
cialistų sąjunga (LSS).

Mes, kurie atvykome į 
JAV 1911-1912 metais ar vė
liau - jau radome Šukio ir 
kitų veikėjų darbu organi
zuotą įvairiose lietuvių ko
lonijose LSS kuopų tinklą. 
Daugelį mūs savo prakalbo
se J. Šukys įtraukė į so- 
cialistinį judėjimą. Mūsų 
eilėse ir šiandien dar yra 
draugų, kurie pažinome Juo
zą Suki asmeniškai - orga
nizacijų veikloje, jo prakal
bose. Todėl ir šiandien pa
garbiai mes prisimenam 
Juozą Šukį kaip Amerikos
lietuvių socialistinio judėji
mo "tėvą”.

Lietuvių socialistų sąjun- j 
ga tais laikais augo ir stip- ! 
rėjo. Juozas Šukys atliko i 
nepavaduojamą vaidmenįko- ! 
voje prieš buržuazinės ideo- ! 
logijos tendenciją. Pats so- I 
cialistinis judėjimas tuo Į 
metu idėjiškai nebuvo su- { 
brendęs. Pirmieji "Kovos” i 
redaktoriai buvo J. O. Sir- I 
vydas, J. Smelstorius. Dr. į 
J. šliupas sakė "bedieviš-1 
kas” prakalbas socialistų į 
susirinkimuose.

Po 1905 metų revoliucijos 
pralaimėjimo, reakcija 
puolė socialistinį judėjimą 
Rusijoje ir Lietuvoje. Po
licija, kazokai gaudė, areš
tavo revoliucijos veikėjus. 
Buržuaziniai nacionalistai 
šalinosi iš revoliucinės 
veiklos. Tikrieji Amerikos 
lietuviai socialistai, su J. , 
Šukiu ir kitais priešakyje, į 
ėmėsi aktualaus darbo revo- j 
liucijos paramai - rinko , 
aukas šelpimui kalinių, ku- I

pirmųjų
rie buvo kalėjimuose ar 
tremtyje. Tačiau J. Šliupas, 
veikes su socialistais, suko į c
kitą pusę. Jis reikalavo, 
kad LSS remtų aukomis tuo 
metu Lietuvoje veikusią bur
žuazinę "varpininkų” parti
ją, kuri nieko bendro netu
rėjo su revoliucija. Vėliau 
šliupas nuėjo į buržuazijos 
pozicijas. J. Šukys tuo 
metu palaikė artimus ryšius 
su revoliuciniu judėjimu 
Lietuvoje, rūpinosi Vinco 
Kapsuko išvadavimu iš Si
biro, Z. Angariečio ir kitų - 
iš kalėjimo.

Pirmojo pasaulinio karo 
laikotarpiu idėjiniai skirtu
mai dar labiau išryškėjo. 
Lenino vadovaujama bolše
vikų partija kovą prieš im
perialistinį karą nukreipė į 
revoliucinę kovą už socia
lizmą. Tuo metu J. Šukys 
buvo laikraščio “Kovos” ad
ministratorium. “Kova”, 
kaip svetimšalių socialisti
nis laikraštis, buvo cenzū
ruojamas. Editorialus ir 
straipsnius reikėjo versti į 
anglų kalbą ir priduoti val
džios cenzūrai. Bet tai ne
palaužė nei šūkio, nei re
dakcijos socialistinę pozi
ciją.

Juozo Šukio pasidarbavi
mu 1916 metais į Ameriką 
buvo parkviestas, Vincas 
Kapsukas redaguoti "Kovą” 
ir LSS žurnalą "Nauja ga
dynė”. V. Kapsuko reda
guojama "Kova” ir “Nauja 
gadynė” 1916-1917 metais 
atliko didelį vaidmenį ideo
loginėje kovoje prieš deši
niuosius socialistus "Nau
jienose’*. ir "Keleivyje”. 
Tuo laikotarpiu (1916 m.) V. 
Kapsukui ir J. Šukiui vado
vaujant, buvo paruošta dirva 
ir tam istoriniam LSS IX 
suvažiavimui Čikagoje, ku
riame priimta rezoliucija 
pasmerkė II ’Internacionalo 

(vadovybę, išsižadėjusią dar-

Fašistu siautėjimo aukoms 
pagerbti paminklas

• Šiurpią fašistų siautėjimo
i Lietuvos žemėje tragediją 
, primena Ablingos kaimas.
i Hitleriniai budeliai jau antrą 
karo dieną, 1941 metų birže
lio 23-ąją, pavertė šįKlaipė- 
dos krašto kaimą pelenais.
Nuo vokiečių fašistų kulkų ir 
liepsnose žuvo 42 kaimo gy
ventojai. Žudikai nepagai
lėjo nei vaikų, nei senelių.

Ir štai po 31 metų liaudies 
meno meistrai įamžino šio 
kaimo tragediją - sukūrė 
unikalų liaudies skulptūros 

Iškilmingas liaudies skulptūrų ansamblio atidengimo mo- 
mentas* B. ALEKNAVIČIAUS nuotrauka

perialistiniam karui. Tai 
buvo ne tik LSS, bet ir viso 
Amerikos lietuvių pažangaus 
judėjimo ideologinis posūkis 
į socializmo idealų pozici
jas.

Po 1916 metų suvažiavi
mo Kapsukui, Šukiui vado
vaujant vyko socialistų kon
ferencijos, masiniai mitin
gai Brukline, Filadelfijoje ir 
kitose lietuvių kolonijose 
įtvirtinimui, užgyrimui LSS 
socialistinių principų. V. 
Kapsukas pat išvakarėse 
Spalio socialistinės revoliu
cijos, 1917 metais išvyko 
Rusijon.

Šiandien mes galime di
džiuotis, kad lietuvių tautos 
kovotojų - J. Šukio, V. Kap
suko, Z. Angariečio ir dau
gelio kitų idealai istorijoje 
realizuoti. 1917 metų Spalio 
socialistinė revoliucija su
kūrė ne tik galingą Tarybų 
Sąjunga, bet ir Lietuva so
cializmo santvarkoj ekoni- 
miniai kultūriniai sustiprėjo 
ir suklestėjo. Šiame prane
šime minėtų pavardžių jau 
nėra gyvųjų tarpe, bet jų 
atlikti darbai yra gyvi ir 
minėtini.

Pabaigoje 1917 metų JAV 
šėlo reakcija, puolė revoliu
cinį judėjimą. Valdžia už
darė LSS organą "Kovą” ir 
"Naują gadynę” - areštavo 
J. šūkį, J. Stilsoną, redak
torių K. Vidiką ir daugelį kitų 
darbuotojų. Juozas Šukys, 
išėjęs iš kalėjimo, veikė 
slaptai, dirbo prisidengęs 
kita pavarde, tačiau policija 
jį sekiojo. Pagaliau, nete
kęs darbo, 1933 metais jis 
išvyko į Tarybų Sąjungą - 
gyveno Minske, Baltarusijoj. 
Antrojo pasaulinio karo lai
ku, 1942 metais Juozą šūkį 
nužudė hitleriniai okupantai. 
Kovotojus už socializmo 
idealus žudė ne tik hitleri
niai, bet ir lietuviški fašis
tai. Tačiau socializmas gy
vuoja ir žengia j dar di
desnius laimėjimus.

V. BOVINAS

ansamblį. Jis iškilo prie 
Žvaginių piliakalnio, kur pa
laidotos fašizmo aukos.

Visą liepos mėnesį čia 
plušo Žemaitijos liaudies 
meistrai. Medyje jie atkūrė 

; žuvusiųjų motinų su kūdi- 
ikiais, jaunuolių ir senelių 
■ skulptūrinius portretus, pa
vaizdavo dabartinįkaimo gy
venimą. Liepos pabaigoje 
Ablingoje liaudies kultūros 
ansamblis bt^vo iškilrrHngai 
atidengtas.
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Lietuviai ūkininkai Michigane
Buvę pagarsėję lietuviški 

ūkininkai Michigane šiuo 
kartu jau ne tokie garsūs. 
Senąjai kartai nusilpnėjus, 
antroji ir trečioji kartos jau 
nėra aiškiai lietuviškai nusi
teikusios.

Buvo laikai, kada čia su
stodavo ir kalbėdavo kiek
vienas pažangus lietuvis kal
bėtojas, dainuodavo kiekvie
nas garsesnis lietuvis dai
nininkas, bei būdavo skaito
mas kiekvienas Amerikoje 
beišeinąs lietuviškas laik
raštis. Du kartus čia buvo 
įsikūręs lietuviškas laikraš
tis - vienas - Scottville, 
Mich., o kitas, kiek vėliau, 
Hart, Mich. Tačiau nė vie
nas jų neturėjo aiškios pa
kraipos, o tik vadovavosi 
“devyniais vėjais*.

BUVO VISKO

Gyvavo klubai ir pašalpi- 
nės organizacijos, turėjo 
savo svetaines susirinki
mams ir pokyliams. Jų jau 
nebėra, nes nebėra tų gerų 
žmonių, kuriems jos buvo 
reikalingos.

Dar yra vienas pastatas, 
miške, kuris buvo žinomas 
kaip RŪKYMO NAMAS 
(Smoke House), kuriame su

VAJUS
GAVIMUI “LAISVE” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ PRENUMERATŲ

81.00 Nuolaida “Laisvę” Naujai 
Užsisakantiems Amerikoje

Į Lietuvą nuolaidos nėra, nes brangiai 
kainuoja ten laikraščio pasiuntimas.

VAJUS PRASIDĖS SPALIO 1 DIENĄ IR TĘSIS TRIS 
MĖNESIUS IKI ŠIŲ METŲ GRUODŽIO 31 DIENOS.

Kviečiame į Talką
Kviečiame j talką visus buvusius vajininkus ir labai 

laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorganizuokime 
šiam darbui ir veikime su pirma vajaus diena. Rūpin
kimės aplankyti kuo daugiausia namų vajaus reikalu ir 
kalbinti žmones užsisakyti “Laisvę.”

DOVANOS VAJININKAMS
1-ma $50; 2-ra 45; 3-čia $40; 4-ta $35; $5-ta $30; 
6-ta $25; 7-ta $20; 8-ta $15; 9-ta $12; 10-ta $10;

KONTESTAMS KREDITAVIMO PUNKTAI

Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 
naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnaujin
tas prenumeratas 1 punktas nuo 25Č. Už aukas 
arba pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 50(1.

$15,000 FONDAS
Apart jeigu už prenumeratas ir skelbimus, turime 

ieškoti kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui, kad 
“Laisvė* gyvuotų. Per šį vajų sieksime ir vėl šiam 
svarbiam reikalui sukelti $15,000 fondą. Tai pada
rykime aukomis ir pelnu nuo parengimų.

Užsakykite “Laisvę” Savo Giminėms
Ar Draugams J Lietuvą. Jie Bus 
Jums Dėkingi Už Tą Dovaną.

"LAISVES” KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE:
Amerikoje $9.00 metams, $5.00 pusei metų
Dalyje Queens apskrities (N. Y.) met. $10.00; $5.50 
pusei metų
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Pietų Amerikoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei metų

Visais vajaus reikalais rašykite:

Laisrė
1024)2 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417

sirinkdavo grybautojai, žu- 
vautojai ir visi kiti.

Vėliausiais laikais jau 
niekas ten nebeužeina, pyp
kių neberūko, ir namas jau 
apleistas. Sakoma, jau dau
giau kaip 4 metai niekas tą 
namą nebeprižiūri, jo nebe
naudoja.

Senesnio amžiaus ūkinin
kai kurie apylinkėje gyveno 
ir pirmiau namą naudodavo, 
dabar jau nebepasirodo, o 
jaunimas jo nepaiso. . . 
Pagaliau retas jaunas lietu
vis čia pasiliko, visi išsikė
lė į miestus - ieškoti ge
resnių uždarbių.

VIENI NUMIRĖ, KITI 
IŠSIKĖLĖ KITUR

Senoji karta jau baigia iš
nykti. Mums gerai žinomi 
F. Žukas, J. Juodaitis ir kiti 
jau ilsisi kapuose. Broliai 
Stakėnai Longinas ir Wil- 
limas išsikėlė gyventi Į šil
tesnius kraštus. Raimondas 
Stakėnas dar čia tebegyvena, 
bet skundžiasi, kad nėra su 
kuo bent ką veikti organiza
cijų labui.

Prieš tūlą laiką čia buvo 
apsigyvenę S. Klastauskas su 
žmona Marcele. S. Klas
tauskas mirė, o žmona viena 

likusi turi sunkumų gyventi; 
gauna mažą nuomą iš žemes, 
ir truputį iš valdžios. Sta
sys Klastauskas buvo karei
vis I pasauliniame kare ir 
buvo sužeistas, todėl jis gau
davo pensiją. Jam mirus, 
jo žmona tos pensijos tik 
dalį tegauna.

Čia matoma tik dalis vie
nos šeimos vargo, o ne ge
riau ir su daugeliu kitų. 
Retas senesniųjų dirba savo 
žemę - ją išnuomuoja ki
tiems dirbti, arba pasirašo 
sutartį su valdžia, kuri 
jiems moka už žemės ne- 
dirbimą. Jie sutinka savo 
ūkius užleisti piktožolėmis - 
numarinti. . . Ir metas 
po meto taip eina.

JŲ BAIMĖ

Kaip atrodo, tai Amerikos 
stambieji žemvaldžiai, su
pirkėjai ir sandėlių savinin
kai, “kenčia baimę”, kad jei 
visos derlingosios žemės 
bus naudojamos pasėliams, 
tai bus didelis perviršis 
augmenų, kris kainos, ir tuo 
mažės jų pelnai. . . Kon
grese pravesta kontrolė pa
sėliams, bet nepravesta kai
nų kontrolė. Tuo naudojasi 
supirkėjai, ūkininkams mo
kėdami už jų grūdines kul
tūras kiek jie mažiausiai 
gali, ir parduoda kaina, ko
kią jie gali iškelti. . .

Keistas tai užvedimas. 
Jis žalingas ūkininkui ir 
miesto gyventojui. Už šį 
užvedimą brangiai sumoka 
mokesčių mokėtojai, nes už 
nedirbamąsias žemes užmo
kama iš valdžios iždo. Sis 
užvedimas pasmaugė daug 
mažų žemės savininkų, pa
siuntė juos Į bėdžių eiles.

- APIE KLIMATĄ

Michigano valstijoje kli
matas tikrai lietuviškas. 
Cią žiema šalta ir daug snie
go. Vasarai atėjus, gyvenk 
ir norėk. Mėlynieji ežerai 
duoda drėgmę ir lietų, o 
saulė teikia kaitrą, kuri yra 
reikalinga pasėliams ir so
dams bei kukurūzams, pupe
lėms ir pamidorams. Gerai 
auga ir kopūstai, burokai, 
batviniai, agurkai, skvašiai 
ir kitos daržovės. Už vis 
puikiausios Mėlynės uogos, 
kurios neturi sau lygių vi
soje uogų giminėje: jos di
delės, jos skanios, jų daug 
ant aukštų krūmų, net iki 6 
pėdų, savo sunkumu nulinkę.

Tenka susitikti su tokiais 
lietuviais, kurie tik žino ir 
gali pasakyti; “Gerą dieną”, 
“Sveikas*, “Kaip tau einas?*

DZŪKELIS

New Haven, Conn.
MES VYKSIME

Kaip žinia, Waterburio 
LLD 28 kuopa rengia “Lais
vės” naudai pietus rugsėjo 17 
dieną. Pietų kaina tik $2.50. 
Prie šių laikų brangumo, tai 
kaina labai žema.

Mūsų būrys iŠ New Haven'o 
ruošiamės šiame parengime 
dalyvauti. Taip pat ragina
me ir kitų kolonijų geros va
lios lietuvius būti waterbu- 
riečių svečiais.

J. KUNCA

GYVSIDABRIO 
SUMAŽĖJO

Detroito universiteto mokslinin
kei teigia, kad per pastaruosius 
60 metų gyvsidabrio žmogų su
pančioje aplinkoje sumažėjo ir jis 
daugiau nebegresia žmogaus 
sveikatai. Sj faktą mokslininkai 
aiškina sumažėjusiu anglies kure- 

, nimu.

PRANEŠIMAS

ROCHESTER, N.Y.

Gedimino Draugystė ren
gia pikniką rugsėjo 17 d. sa
voje svetainėje, 575 Joseph 
Avenue.

Visi lietuviai prašomi da
lyvauti. Bus skanių valgių 
ir gėrimų. Visi būsite pa
tenkinti.

Pradžia 12 valandą dieną. 
Prašome visų nesivėluoti.

Nuoširdžiai kviečia.
KOMITETAS

Hartford, Conn.
L. M. Klubas rengia pietus 

su gražia menine programa 
“Laisvės” naudai. Įvyks 
sekmadienį, spalio 1 dieną, 
1 valandą, 157 Hungerford St.

Laisvės Choras dalyvaus 
su gražiomis liaudies daine
lėmis, taipgi dainuos solistė 
Elenutė Brazauskienė. Ti
kimės turėti ir svečių dai
nininkų.

Visas labai prieinama kai
na. Tikslas svarbus. Visus 
iš arti ir toli kviečiame da
lyvauti.

KOM.

EKSPORTUOJAMOS... 
Šventyklos
Egipto Arabų Respublikos val

džia padovanojo tris senovės 
egiptiečių šventyklas Italijai, Ispa
nijai ir JAV už suteiktą pagalbą, 
gelbstint Nubijos dykumos pa
minklus. Dar viena šventykla, sto
vinti ant Nilo kranto, kurj turėjo 
užlieti Asuano užtvankos vande
nys, yra paskirta Leideno Senovės 
muziejui Olandijoje.

“LAISVES” REIKALAIS
Laikraščiui “Laisvei” gauta finansinės paramos seka

mai: ;.....
“L” Ad-cijai: Siunčiu mūsų gero draugo Petro Gu

delio auką $100 Į “Laisvės” išlaikymo fondą. Tai auka 
prisiminimui draugo Gudelio 83 gimtadienio. LLD 75 Kp. 
atžymėjo Gudelio gimtadienį rugp. 23 d. Linkėjimai Jums 
visiems, V. Bovinas, Miami, Fla. (“L” kolektyvas linki 
Petrui Gudeliui ILGIAUSIŲ METŲ! - adm.)

“Laisvės” Adm,: *Čia rasite čekį vertės $280. Tai pel
nas nuo pikniko įvykusio rugp. 13 d. Draugiškai, J. Jas- 
kevičius, Worcester, Mass.

Baltijos

M. Sukackienė, Worcester, Mass., prisiuntė Lietuvių 
Namo B-vės 4 Šerus - $100. Rašo, kad auka nuo Ilgame
čio “Laisvės” rėmėjo. Kartu prisiuntė $10 nuo J. V. 
Kielų.

Antanas Bimba iš Chicagos paryežė dovanų sekamai: 
Po $10: Ona Daukus, Mildred Chesna. Po $5: Anelė Doč- 
kienė, Bronius Gelgaudas, L. Stakėnas.

J. Grybas įteikė $10 nuo Emily Drobus, Stevensville, 
Mich.

Nuo kitų gauta sekamai:
Antanas Ruseckas, St. Petersburg, Fla.

( per M. Sukackienę )............................ $100.00
Veliones Onos Giraitienės atminčiai nuo šeimos

draugų, Wethersfield, Conn. ...... 35.00
A. J. Skirmontai, Brockton, Mass.................4 . . 25.00
Andrew ir Marie Stenes, Bronx, N. Y.................... 11.00
K. Genys, Scranton, Pa. . . . l,.................................  11.00
Terese Rockwell (atminčiai mirusio tėvo),

W. Hempstead, N. Y................................. 10.00
Mary Janulevičienė, Mineola, N. Y. ....... . 10.00 
F. K. Chereškai, Montello, Mass.......................  10.00
LLD 78 kp., (per drg. Zline) Yucaipa, Calif. . . ." 10.00 
E. N. Jeskevičiutė, Whitestone, N.Y................. §.00
Victoria Yurkonis, Kulpmont, Pa.............................. 6.00
S. Paberalis, Toronto, Canada............. ................... 5.00
Anna Jay, Brooklyn, N. Y. . .......................  4.00
Anna Samulėnienė, Fitchburg, Mass........................ 2.00 KAINA NUŽEMINTA

«
Kaina už vieną Albumą dabar tik $2. Norintieji 

pasiųsti į Lietuvą, prašomi prisiųsti $2.30 (30C už 
pašto ženklelius). Albumas labai gražus. Jūsų 
giminės ir draugai bus labai patenkinti, gavę tokią 
puikią dovaną. Rašykite:

Laisve
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.f 11417

Po $1: J. Perevich, Rochester, N. Y.; Pranas Naginė, 
Keene, N. H.; J. Ziulys, Toronto, Canada; A. Sakalauskas, 
Kailua, Hawaii; S. Alukonis, Paterson, N. J.; T. Eimutis, 
Farmingdale, N. Y.; Anna Wasilus, Pottsville, Pa.

Nuoširdus dėkui viršminėtiems už jų paramą laikraščiui. 
Tikimės sulaukti nuo kitų gerų rėmėjų paramos finansiniam 
vasaros fondui. ,

1 ADMINISTRACIJA

Ten, kur statomi jūrų galiūnai

Laivų surinkėjai prie statomo laivo korpuso; naujas didysis traleris šaldytuvas 
paruoštas nuleisti Į vandenį. B. ALEKNAVIČIAUS nuotrauka

Baltijos laivų statykla 
Klaipėdoje priklauso prie di
džiausių ir geriausiai mo
dernia technika aprūpintų 
Tarybų Lietuvos pramonės 
įmonių. Tai vienas pirmųjų 
respublikos industrializavi
mo milžinų. Neseniai laivų 
statyklos kolektyvas pami
nėjo savo įmonės 20 metų 
sukaktį.

Tuo metu, kai buvo stato
ma Įmonė, dar ne visa Klai
pėda buvo pakilusi iš karo 
griuvėsių. Labai trūko dar
bo rankų. O laivų statyklos 
statyba reiškė, kad mūsų 
uostamiestyje imta kurti vi
sai naują pramonės šaką. 
Iki to laiko Lietuvoje nebuvo 
nei šios srities specialistų, 
nei- nusimanančių apie laivų 
statybą darbininkų.

Klaipėdiečiams padėjo 
broliškosios tarybinės res
publikos.

Dabar jūras ir vandenynus 
raižo galingi šio kolektyvo 
pastatyti žvejybos traleriai 
šaldytuvai, kurie ne tik žve
joja, bet ir perdirba sugautas 
žuvis. Tokių plaukiojančių 
žuvies fabrikų iš klaipėdie
čių gavo Rygos, Talino, Kali
ningrado, Leningrado, Mur
mansko ir net Tolimųjų Rytų 
žvejai.

Našiai dirba laivų statyto
jai TSRS 50-mečio metais. 
Trim mėnesiais anksčiau 
nustatyto termino- baigtas 
statyti didysis žvejybos tra
leris šaldytuvas Tolimųjų 
Rytų žvejams, dviem mėne
siais anksčiau žadama baigti 
4,500 tonų keliamosios ga
lios plaukiojantį doką Vokie
tijos Demokratinės Respub
likos laivų remontinin
kams. . . Galingais jūrų 
ir vandenynų laivų remonto 
dokais klaipėdiečiai jau ap
rūpino daugeli Tarybų Sąjun
gos, taip pat Bulgarijos, Ku
bos, Suomijos uostų, kur 
“gydomi” jūrų milžinai.

Statyti greit ir ilgaamžius 
laivus - su tokiu šūkiu dirba 

ALBUMO
IŠPARDAVIMAS

Kurie norite Įsigyti Jubiliejinį Albumą, pasiųsti 
savo giminėms Lietuvoje, arba padovanoti savo 
draugams Amerikoje, prašome užsisakyti “Laisvės” 
Administracijoje.

laivų statyklos kolektyvas, 
pasitikdamas TSRS Įkūrimo 
50-meti. c

J. ŽUKAUSKAS

VIETOJ METALO

Rumunų chemikai gavo plast
masę, kuri atstoja metalą. Tai 
dramblio kaulo spalvos medžia
ga, pasižyminti lengvumu ir elas
tingumu, atsparumu smūgiams, 
dilimui, mažu trinties koeficientu. 
„Blokulas" — taip pavadinta nau
joji plastmasė — gerai sugeria 
triukšmą, jj lengvai galima apdo
roti bet kokiomis staklėmis. Si 
plastmasė tinka didelių krumplia
račių, laivų sraigtų, guolių ir kf. 
gamybai.

PIENAS SKATINA 
SUGEBĖJIMUS

VFR žurnalas „Bild der visen- 
šaft" rašo, jog olandų specialis
tų — mokslinio vaikų psichologi
jos problemų centro darbuotojų 
tyrimai parodė, kad vaikų ener
gija per visą dieną priklauso nuo 
to, ar vaikas rytą gėrė pieno. 
Buvo tirta 1200 vaikų (3—6 m. 
amžiaus). Mokslininkai įsitikino, 
kad, jeigu pastoviai po pusryčių 
išgeriama stiklinė nevirinto pieno, 
geriau išmokstamos aritmetikos 
taisyklės. Originalesnius piešinius 
laisva tema piešė tie vaikai, ku
rie, eksperimentatorių prašomi, 
nuolat gėrė pieną.
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NEW YORKO TWMIPAI TOM
NAUJIENOS

ROBERT F. WAGNER

Buvęs New Yorko majoras 
Robert F. Wagner pilnai už
gyrė McGoverno kandidatūrą 
ir apsiėmė vadovauti rinki
mų vajuje šioje apylinkėje. 
Jis užtikrino, kad New Yorko 
unijistai, taipgi ir žydai bai
suos už demokratų kandida
tus.

Rugpiūčio 28 d. vakare 
gaisras sudegino bėgius 
Park Ave. tunelyje ir sulaikė 
Penn Central traukinius, 
sutrukdė apie 59,000 keleivių 
vykimą namo.

Liberalinis republikonų 
vadas Dennis H. Allee perė
jo Į demokratų pusę ir pasi
sakė, kad jis darbuosis už 
demokratų išrinkimą. Jis 
esąs nusivylęs Nixono ad
ministracijos vadovybe.

Areštuoti dar trys namų 
inspektoriai. Juos kaltina 
kyšių ėmimu.

Policija įsiveržė Į tris 
Times Square teatrus ir kon
fiskavo filmus bei Įrengi
mus, kaip nepadorius publi
kai rodyti. Tuose teatruo
se rodydavo nuogų vyrų ir 
moterų filmus.

Rugpiūčio 26 d. prierepu- 
blikonų raštinės demonstra
vo Vietnam karo veteranai, 
farmerių unijos komitetas, 
bedarbių komitetas, kovoto
jai prieš karą. Jie reikala
vo sulaikyti Nixoną, kad jis 
nebūtų išrinktas prezidentu.

Jeigu nuomų kontrolė būtų 
panaikinta, teigia nuomų 
kontrolės
Leventhal, tai 80,000 apart
ment ų nuomos pakiltų iki 
90%. Nuomininkai smarkiai 
nukentėtų.

komisionierius

MIAMI BEACH, Fla. -Da-' PARYŽIUS. - Prancūzi- 
niel Ellsberg, kaltinamas už I joje mirė daugiau kaip 20 
"išvogimą” slaptų dokumen- Į kūdikių nuo pudros miltelių 
tų iš Pentagono, sako, kad Į apsinuodijimo. Pasirodė, 
Nixonas turis slaptą planą | kad tam tikri vaikams taiko- 
karui tęsti "iki pergalės”. imi pudros milteliai yra ža- 

_____ ; lingi.

TOKIJAS. - 120 unijistų 
delegacija išvyko Į Tarybų 
■Sąjungą turėti bendrą pasita
rimą su tarybiniais unijis- 
tais.

WASHINGTONAS. - Čia 
gauta žinių, kad Kinijos minų 
gaudytojas Įplaukęs i Haip- 
hongo uostą, tikslu atidaryti 
amerikiečių užminuotą di
džiausią Siaurės Vietnamo 
uostą.

KARAKAS. - Venezuelos 
lėktuvui susprogus žuvo 24 
žmonės.

NEW YORKAS. - Duome
nys rodo, kad 23.8% juodųjų 
yra bedarbių gretose.

Yablonskiu seimai
turi atlyginti

TONY BOYLE

Statement, of the Robert
Minor Press Club 

on Elections

on

no 
is

must speak out 
the issues of the

secret that our 
in worse trou- 

The

are

and

ANNE YAKSTIS

Pramogų Kalendorius
IIA K T F OKI), CONN.

L. M. Kliubas rengia pie
tus su menine programa, 
laikr. “Laisvės” naudai, 
įvyks sekmadieni, spalio 1 
d., ] vai. dieną, 157 Hun
gerford St. Sekite skelbimą.

- KOM.

the poor, the jobless, the; 
Black and other oppressed i 
minorities.

Neither the Democrats or 
Republicans favor the $6,500 
per- year guaranteed income 
for a family^of four, as Hall 
and Tyner do.
, They also propose a clear
cut program to benefit labor, 
calling for ending the wage 
freeze, defending labor’s 
right to strike and organize, 
$5.00 an hour minimum wage 
and 30 hour week with 40 
hours pay.

Millions of people could 
benefit from its demand to 
tax big business and no tax 
on incomes under $15,000.

Hall and Tyner propose to 
provide jobs and job training 
for all youth.

They also propose to guar
antee equality for women by 
establishing free day care 
centers, six months mater
nity leave at full pay and 
equal pay for equal work.

We feel that the readers 
of our press, members of ou± 
many organizations and the 
American people as a whole 
can benefit most by support
ing the program and candida
cy of Gus Hall and Jarvis 
Tyner. *

The Robert Minor Press 
Club issues this statement 
on the basis of the pro
gressive traditions of natio
nality groups in the United 
States which have from the 
beginning been a major fac
tor in liberal advances for all 
Americans. In this critical 
election year, when so much 
is at stake, we call upon them 
to strengthen this progres
sive tradition.

LDS narių daugumos išrinkta 
20-jo seim o užgirta centro 

sekretorė
ir

LLD 185 kp 
nariams

WATERBURY, CONN.

LLD 28 kp. rengia pietus 
rugsėjo 17 d. Pelnas ski
riamas spaudos naudai. 
Prašome apylinkės draugijų 
nieko nerengti tą dieną.

- KOM.

SPALIO 15 DIENAPer vasarą smarkiai pail
sėję vėl pradėsime Lietuvių 
Literatūros Draugijos 185 
kuopos susirinkimus ir veik
lą. Pirmas susirinkimas 
įvyks šio mėnesio 12 dieną, 
antradieni, kaip ir pirmiau, 
2 vai. po pietų. Visi nariai 
prašomi dalyvauti. Kurie 
dar nesate užsimokėję duok
lių už šiuos metus, pasi
skubinkite užsimokėti.

VALDYBA

Lietuviu Literatūros c
Draugijos 6-sios apskrities 
metine konferencija. Pra
džia 11 valandą ryto. Pie
tūs 1 valandą. Vieta: 1300 
East 11th St., Eddystone, Pa. 
Kuopos išrinkite delegatus ir 
būkite laiku. Esate širdin
gai kviečiami dalyvauti.

APSKR. KOMITETAS

The 1972 election year 
must become the year when 
the people 
sharply 
day.

It is 
country
ble than ever before. 
Nixon administration has es
calated the criminal, immo
ral war against the people of 
Indochina. It has imposed 
rigid wage controls while 

: letting the profits of the large 
corporations continue to 
soar. The quality of life for 
the majority of the American 
people is continually on the 

j downgrade. The people 
I looking for answers.

There are differences 
i tween the Republican
' Democratic Parties and the 
. candidates.

The position of the Demo- 
i cratic Party and George Mc- 
i Govern for ending the war in 
Indochina is the opposite 

• from Nixon’s genocidal es- 
> calation of the War.

On the Middle East crisis 
! the Democrats play a com
promising role by promising 

i military and other aid in 
i support of Israel’s aggres- 
: sion against its neighboring 
I Arab states, - a dangerous 
; factor making for escalation 
of the war in the Middle East.

On economic issues the

Washingtonas. - Federa
linis teisėjas Corcoran nu- 

i sprendė, kad Jungtinės Mai- 
! nierių unijos prezidentas 
i Tony Boyle turi atlyginti už- 
i mušto mainierių vado Ya- 
blonskio šeimai nuostolius, 
kadangi Boyle nelegaliai pa- 

! šalino Yablonski iš unijos at- 
i sakingo posto prieš unijos 
^prezidento rinkimus, kai i Democratic party platform 
i Yablonskis pasisakė kandi- j “deplores the increasing 
i datuos i tą vietą. | concentration of economic

Už keleto mėnesių, būtent i power in fewer and fewer 
i gruodžio 31 d. Yablonskis, jo ; hands”.
i žmona ir dukra buvo nužu- 
Į

I dyti jų pačių namuose. Da- 
į bar atrodo, kad tas nužudy- 
į mas buvo Įvykintas su unijos 

MIDDLETOWN, Conn, -[vadovybės žinia.
John E. Timlin nušovė žmo- ■ 
ną, dukrą, sūnų ir pats nu- j 
sišovė.

JERUZALE. - Teroristų 
vadas rabinas Kahane grasi
na kidnapinti tarybinius dip
lomatus, kur tik teroristams 
būsią galima.

WASHINGTONAS. - Mo
kesčių Taryba užgyrė kieto
sios anglies kasėjams algų

Mai- 
pa-

pakėlimą iki 13.2%. 
nieriai reikalavo 19.2% 
kelti.

Conn.

SAVANNAH, Ga. - Areš
tuotas Ralph DeStafano ir 
kaltinamas grąsinimu 
mušti prez. Nixoną.

uz

WASHINGTONAS. - Jung- ! 
tinėse Valstijose 1971 m.' 
kriminalizmas pakilo 7%, i 
skelbia Justicijos departa-^ 
mentas.

NEW YORKAS

Mirė

Reikalavimai
Reikalinga moteriškė i 

namų valymo darbams. Mo- ! 
kestis $2.00 per valandą. I 
Gauti daugiau informacijų, j 
prašome skambinti AX 6-j 
8138. (52-54)1

Rugsėjo 24 dieną Įvyks 
laisviečių pietūs Forest 
Parke. Pradžia 1 valandą. 
Prašome dalyvauti. Pietų 
kaina: $2.50 asmeniui.

PASTABA: Jeigu lytų, ar 
šiaip oras ne būtų palankūs, 
pietūs Įvyktų Laisvės salėje.

3 Mes padidinom mūsų štabą, kad galėtų greičiau išsiųsti 
js paketus. Greitai siųskite .savo paketus mums
3 o mes viską sutvarkysime.

PAKETAI-DOV ANOS

REP

AUTOMOBILIS TELPA 
BAGAŽINĘ

ŽUVŲ INFARKTAS

Uri pnoto

Vakarų Vokietijos dizaineris 
J. Juningeris suprojektavo ir pa
gamino mikroautomobilį, kuris, 
tur būt, yra mažiausias pasaulyje. 
Jis sveria vos 28 kg. Turėdamas 
2,2 AJ galingumo variklį, nykštu
kas pasiekia 40 km/val greitį. Vai- 
rolazdė atlieka kelias funkcijas: 
vairo, stabdžio ir akseleratoriaus. 
Si mašinėlė lengvai telpa į pa
prasto automobilio bagažinę.

DUONOS PAKAITALAS

Romoje atlikta degustacija ne
įprastų gaminių: duona buvo iš
kepta iš dumblių miltų. Šie dumb
liai buvo surinkti Meksikos van
dens saugyklose. Pasirodė, kad 
naujojo produkto skonis yra kuo 
puikiausias. Baltymingi dumblių 
miltai, gal būt, padės likviduoti 
dabartinį „baltymų trūkumą

Lašišos gyvena jūroje, o neršia 
gėlame vandenyje — upėse. Po 
neršta suaugusios lašišos grįžta į 
jūrą ir dažniausiai žūva. Tik nese
niai buvo išaiškinta jų žuvimo 
priežastis: širdies infarktas. Jos 
suserga kraujagyslių ligomis, kai 
kelionių metu pereina iš sūraus 
vandens j gėlą ir vėl atgal. Krau
jagyslės užsikemša, ir žuvis žūva.

The program cites 
• the following facts in sup- 
! port of its position: "Five 
percent of the American peo
ple control 90 percent of pur 
productive national wealth.

I Less than one percent of all 
i manufactureres have 88per- 
I cent of the profit”.

The Republicans do not
j Bronius Baleišis, ilgame- ieven admit this. But the 
I tis LLD ir LDS narys mirė ir Į Democratic party does not 
iš F. Lieber laidotuvių kop- 1 Provide a means to change 
lyčios, Valley Stream, L. 1.,!^® situation because it it- 
kurioje buvo pašarvotas, | self is a party of the vested 

į rugsėjo 2 d. sukremuotas. j interests which cannot fight 
Liko liūdinti žmona ir sūnus į such monopoly interests. 
Carl- ; For this very same reas-

Buvusio ilgus metus vei-| op> although the role of the 
kėjo šeimai ir artimiesiems grass roots movement was 
'‘Laisvės” personalas reiš- felt at the Democratic Party 
kia giliausią užuojautą. , Convention, the Democratic 

“*j Party cannot find bonafide 
solutions to the problems 
facing the American people.

This year there is a new 
force in the elections. The 
Communist Party will be on 
the ballot in at least 30 states 
with a platform offering so
lutions to the basic problems 
facing the people which de
serves the consideration of’ i every voter.

Its candidates are Gus Hall 
for President and Jarvis Ty
ner for Vice-President.

! These candidates are wor
kers not tied to the monied 
interests and have a 
tic program for the benefit 
of the American people. 
Their program for ‘‘Peace, 
Jobs and Justice” includes 
answers to the major issues 
facing the American people, 
such as:

Ending the War in South
east Asia immediately and 
withdrawing support from 
Thieu. :

It calls for ending the draft 
and shutting, down the Penta
gon.

The Communist candi
dates alone have a program 
for ending Racism. They 
propose that 120 billion a 
year be spent for welfare 
and schools, for the needs of

Angela Davis šiomis dienomis lankėsi Tarybų Sąjungoje. 
Ją pakvietė Tarybinių Moterų Komitetas, kurio pirmininke 
yra garsioji kosmonaute Valentina Tereškova. Nuotrau
ka daryta Maskvoje.

grass roots movement was

realis-

KIEK KAINAVO 
AMERIKOS 
ATRADIMAS?

Sename Ispanijos Monsanareso 
vienuolyne istorikai surado doku
mentus, kurie liudija, kiek Ispa
nijos iždui kainavo Amerikos at
radimas. Ispanijos karalius Ferdi
nandas ir karalienė Izabelė įsakė 
finansų žinybos viršininkui išduoti 
Kolumbui, kuris ruošėsi išplaukti 
su trimis karavelėmis, 36 tūkstan
čius pesetų.

Iš kito dokumento matyti, kad 
Kolumbui buvo išmokėta tik pusė 
šios sumos. Kitą pusę admirolas 
gavo, sėkmingai sugrįžęs iš pir
mojo plaukiojimo. Tuo pat metu 
Kolumbas gavo premiją — 1600 
pesetų. Dviejų kitų laivų kapito
nai gavo po 900 pesetų, o jūri
ninkai — savo mėnesinį išlaiky
mą — po 12 su puse pesetos.

Prie visų šių pinigų sumos rei
kėtų dar pridėti 14 tūkstančių pe
setų (tiek kainavo iždui trijų laivų 
statyba) ir 2 tūkstančius pesetų už 
maistą. Bendrą sumą pavertę do
leriais, <_ 
atradimas 
dolerių.

gauname, kad Amerikos 
kainavęs pusę milijono <•

Mirė
Lisajienė mire nuo 
priepuolio. Laido-
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Vera 
širdies 
tuvės Įvyko antradieni, rug
sėjo 5 d., Mt. Olivet kapi
nėse.

Šią žinią pranešė brookly-’ 
nietė Adelė Rainienė. Ve
lionė buvo N. Y. Liet. Moterų 
Klubo narė. Užuojauta jos 
dukrai Aldonai Grikštienei 
ir jos šeimai.

Atsiprašome
Praėjusioje "Laisvės” 

laidoje apleisti parašai po 
dviem straipsniais. Auto
rius "Šauniajam chorui 'Dai
na’ 50 metų - J. Gučiūnletis. 
Autorius '‘Dėdės Ambrozo 
agronominiai bandymai” - 
J. Petraitis.

REDAKCIJA

Į TARYBŲ SĄJUNGĄ SENA PASITIKIMA FIRMA 

Tarnauja ir toliau savo nuolat augančiai klijentūrai 
40 metų egzistencijos tradicijose

Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų 
klijentų mes dėkojame Jums už palaikymą.

Jei nesate mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą 
ir Jūs būsite mums dėkingi.

Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams

Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų 
kreipkitės j:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
PRISIJUNGĘ SU PODAROGIFTS, INC.

723 WALNUT STREET PHILADELPHIA, PA. 19106 
Phone (215) 935-3455

Atydos! Naujas adresas—New York Central Office: 
240 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001 

tarp 27 ir 28 gatvių. Subway iki 28th Street BMT, EE ir RR
Husais Num, 1, 2, 5 ir 15

Telephone (212) 725-2449
mūsų atstovybę bei skyrių :arba j bet kurią

BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 

DI 2-2374 •
CHICAGO ILL. 60622 
2242 W. Chicago Ave. 

BE 5—7788
CLEVELAND OHIO 44119 

1787 East 185th Street 
486-1836

DETROIT MICH. 48210 
6460 Michigan Avenue 

TA 5-7560
ELIZABETH, N. J. 07201 
956A Elizabeth Avenue 

354-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos„Campau Avetiue 

365-6350
HARTFORD. CONN. 06103 
11 Charter Oak Ave. 

249-6255
KANSAS CITY, KANSAS 66102 
18 So. Bethany 

AT 1-1757
LOS ANGELES, CALIF.
2841 Sunset Blvd. 

382-1568,
MIAMI, FLA. 83138
6405 Biscayne Blvd. 

FR 9-8712 <
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Central Ave., N. E.

Telephone: (612) 788-2545
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Ave. 

224-0829
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NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue 

OR 4-8930
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 82nd St. 

781-8577
PARMA, OHIO 44134 
5432 State Road 

749-3083
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Street

WA 5-8878
PITTSBURGH, PA. 15222 
346 Third Ave.

GR 1-3712
ROCHESTER, N. Y. 14621 
683 Hudson Ave.

BA 5-5928
SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1236 — 9th Avenue

LO 4-7981
SEATTLE WASH. 98108 
1512 N. 89th St.

MĖ 3-1853
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
390 West Broadway

AN 8-8764
SOUTH RIVER N. J. 08882 
168 Whitehead Ave. 

257-2113
TRENTON, N. J. 08611
730 Liberty Street

LY 9-9163
’TNELAND, N. J. 08360 

rlsh Hall
.jst Landis Ave. 

(609)691-8428
WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street 

798-8847
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